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KVINDER I FOKUS: Antallet af spændende kvinder i rejse- og hotelbranchen
er stort, og TRAVEL PEOPLE fortsætter i denne udgave serien med præsentation
af nogle af de mest fremtrædende elitekvinder.

Fru Remmen præsenterer
d’Angleterre
i nye klæder
70 åR I ApRIL
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BJERREGAARD

fra side 10

HOTELKONGEN AF ILULISSAT
KATIA KNIPSCHILDT
ØSTERGAARD er administrerende
direktør i HORESTA, hotellernes og
restauranternes brancheorganisation.

TOFA NADELMANN har gennem 10
år stået i spidsen for Skovshoved Hotel,
som hun har ført frem til en gastronomisk
perle ved kanten af Øresund.
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Pris DKK 48,00 (inkl. moms)

MALINA LEBRECHT HYE blev med
ét slag et kendt og respekteret ansigt i
branchen, da hun i eftersommeren 2011
overtog ansvaret for ferierejsemesserne i
Bella Center, hvilke arrangementer var i
færd med at skrabe bunden.

DORTE KILLERICH er den mest
kreative turistchef, Nord-Sjælland
nogensinde har oplevet. Mens turismen
generelt er faldende i Danmark, udgør
København samt Nord-Sjælland de
eneste områder i landet, hvor antallet af
tilrejsende turister øger.

INDHOLD/CONTENTS
Hotel d’Angleterre
d’Angleterre i tiden
– med charmen i behold …
venter på sin
direktør
Renoveringen af
hoteljuvelen d’Angleterre på Kongens
Nytorv i København
lander på omkring DKK 500.000, hvilket beløb er
dobbelt så meget som oprindeligt budgetteret.
En anden streg i regningen er, at det berømte
hotel står uden administrerende direktør. Han var
udlovet klar til 1. maj, hvor han skulle stå i døren
sammen med Else Marie Remmen og modtage de
inviterede gæster. Hans ankomst er herefter fastsat
til 1. august.
Årsagen til direktørens forsinkelse er ikke oplyst.

West India
som ’årets
vinter-destination’
West India bedømTobago
– the new way
mes at blive ’årets
vinterdestination’ i
sæsonen 2013/14
med Den Dominikanske Republik og Tobago som
de mest populære feriesteder for både skandinaver
og andre europæere.
Ikke mindst Tobago, der reklamerer med, at tiden
på den lille ø står stille, tiltrækker mange europæere, der vil nyde livet i naturens omgivelser uden
dog at skrue tiden tilbage helt til stenalderen.
Apollo gør et første forsøg med chartertrafik til
Tobago fra både Danmark og Sverige.

Dokumentar om
starten på
Uforglemmelige
oplevelser...
Atlantic Airways
Dokumentar om starten
Den færøske
på Atlantic Airways
advokat Eydfinnur
Jacobsen har forfattet en spændende
dokumentar om, hvordan grunden til Atlantic
Airways blev lagt op til selskabets stiftelse i 1987,
og om det persongalleri, der arbejdede for et eget
færøsk luftfartsselskab.
Eydfinnur noterer bl.a., at Cimber Air bidrog med
et samarbejde, der var ’vigtigt for det færøske
samfund’, og han fortæller om, hvordan der fra
færøsk side blev rettet en stor tak til Cimber Air for
indsatsen.
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Elite -k vind er 2 013 · Else Marie Remmen

Efter Henning Remmens sygdom og død har enken Else Marie Remmen stået
i spidsen for renoveringen af Danmarks fornemste hotel, d’Angleterre på Kongens Nytorv i København, som 1. maj slår dørene op på ny som et helt nyt hotel
– men med den gammelkendte atmosfære.

Af Mia Lundholm.

MALINGEN VIL KNAPT være tør, når de første
gæster checker ind på Hotel d’Angleterre på Kongens Nytorv i København onsdag 1. maj, hvilken
dag Danmarks ubetingede hotelflagskib genåbnes
efter to års gennemgribende renovering. I døren
vil Else Marie Remmen personligt modtage gæsterne, af hvilke mange vil være gamle venner og
bekendte af hotellet.
Den aktive elitekvinde har haft ansvaret for det
mere end 250 år gamle hotel og dermed for den
store renovering, efter at hendes mand, Henning
Remmen, for nogle år siden blev alvorligt syg og
i efteråret 2012 afgik ved døden. Selv med gode

Enkefrue Else Marie Remmen har haft
mange ting at skulle tage stilling til efter mandens død i efteråret 2012. Her
ses hun midt i et af de værelser, som
ikke når at blive færdige til genåbningen 1. maj.

og nære rådgivere omkring sig har positionen som
den, der har stået med det yderste ansvar, været et
slid uden lige.

Elefantstore jernmængder

Når indvielsen finder sted, vil 34 værelser, fortrinsvis suiter, stå klare til indflytning. og trofaste gæster såvel som nye ansigter har i god tid booket sig
og dermed skrevet sig ind i d’Angleterre-historien.
d’Angleterre fik sin seneste make-over i år 2000,
men ikke desto mindre var det prægtige, gamle
hotel, i hvert fald overordnet set, godt slidt. Vandet
i hanerne var hverken varmt eller koldt, ligesom
vinduer og sanitære forhold ikke var optimale.
Udtrykket hang ikke helt sammen med renomméet, og den kvalitet, som hotellet havde gjort sig

kendt for igennem to og et halvt sekel, var falmet.
Den helt store renovering var dermed en bydende
nødvendighed!
1. juni 2011 lukkede d’Angleterre med en
formodning om at åbne i foråret 2012. Men en
uforudset ustabilitet i bygningen kostede et ekstra
års renoveringsarbejde:
’Da vi skulle rive vægge ned for at etablere de
nye suiter, afslørede beregninger, at bygningen
svajede. Den var ustabil og skulle stabiliseres,’
fortæller Else Marie Remmen. ’Det var noget af
en mavepuster at få. Efterfølgende viste det sig
desuden, at der var giftigt bly i malingen på væggene. De udfordringer har betydet, at vi har holdt
lukket et helt år længere end planlagt. Elefantstore
jern blev monteret ned gennem hele bygningen,

Palmehaven, Hotel d’Angleterre’s stolthed, vil fremtræde som nyrenoveret i enhver henseende, når hotellet genåbner. Fremover bliver Palmehaven ikke
blot rammen om store festarrangementer, men vil også blive taget i anvendelse ved større møder og konferencer.
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Asger Domino
Asger Domino
valgt til ny DRF-formand
valgt til ny
DRF-formand
Kun fem år efter, at
Asger Domino trådte
ind i rejsebranchen,
blev han valgt til
formand for Danmarks Rejsebureau Forening.
I TRAVEL PEOPLE’s interview med Asger afslører
han, hvad der er ’op og ned’ i DRF, samt om de
ændringer han finder nødvendige for, at medlemmerne skal få størst muligt udbytte og glæde af
foreningen.
Den ny DRF-formand købte for fem år siden
Stjernegaard Rejser i Lyngby nord for København,
efter at ejeren Niels Stjernegaard var afgået ved
døden.
Asger Domino – har gjort lynkarriere i rejsebranchen ved at blive valgt til formand for Danmarks
Rejsebureau Forening efter kun fem et halvt års
virke i branchen.

DRF’s nyvalgte topmand udtaler sig i eksklusivt interview med TRAVEL
PEOPLE om de aktuelle primæropgaver for foreningen og om, hvordan
den skal gøres mere levende.

Af Preben Jack Petersen.

person, der har haft let ved at tilpasse sig de normer
og termer, som udgør fagets spilleregler.
Eksempelvis har antallet af klagesager, Stjernegaard har haft til behandling i Pakkerejse-Ankenævnet,
været så lavt, set i forhold til antallet af solgte rejser,
at man må bruge betegnelsen ’minimalt’.
Samtidigt hermed har han vist, at han er i stand til
at drive et rejsebureau med et rimeligt provenu. Selvom det er de færreste af kollegerne/konkurrenterne,
der kender ham personligt, så har rygtet om hans
dygtighed ilet rundt og gjort ham højt respekteret.

ASGER DOMINO blev – uden modkandidat – valgt
til ny formand for Danmarks Rejsebureau Forening
(DRF) ved foreningens ordinære generalforsamling fredag 12. april. Generalforsamlingen, der
blev afviklet på Hotel Crowne Plaza i København,
efterfulgtes af en gallamiddag, hvor DRF’s 75 års
jubilæum blev markeret.
Ved at blive valgt til DRF-formand har Asger
Domino gjort lynkarriere i dansk rejsebranche.
Asger trådte ind i branchen for mindre end seks år
siden, efter at han gennem18 år havde været ansat
hos emballagefirmaet Brdr. Hartmann, mest kendt
for sine ægkartoner, de seneste år som administrerende direktør og koncernchef. Han gav dengang
udtryk for, at han altid havde haft en indre drøm om
selv at eje en virksomhed og stå i spidsen for den.
Det ønske fik særlig aktualitet, da Brdr. Hartmann
løb ind i en del problemer, som frigjorde Asger fra
jobbet.
Gennem årene havde Asger rejst i omkring 70
lande og var som sådan fascineret af at rejse; og da
han skulle finde nye græsgange, var overtagelse af et
rejsebureau derfor ikke den mulighed, han startede
med at vrage. Efter en sondering af branchen og
med forhandlinger til forskellige sider købte han
Stjernegaard Rejser på Lyngby Hovedgade i Kgs.
Lyngby med overtagelse pr. 10. september 2007. Den
virksomhed var sat til salg efter ejeren Niels Stjernegaards død.
Asger har således været en del af branchen i fem et
halvt år år, og han har i den periode vist sig som en

’Mere professionaliseret’

Siden 12. april har Asger Domino beklædt formandssædet i Danmarks Rejsebureau Forening, og kilder
i branchen er spændt på at se, i hvilken udstrækning
formandsskiftet får betydning for foreningen.
TRAVEL PEOPLE har ’taget pulsen’ på den nye
formand ved at stille diverse spørgsmål om fremtiden
for DRF:
’Vil offentligheden, altså folk udenfor branchen, se
mere til DRF’s formand, efter at Asger har overtaget
hvervet, eller agter han at optræde lige så anonymt
som sin forgænger gennem 10 år, Jesper Ewald fra
FDM?’
’Jeg synes faktisk, at den hidtidige løsning, hvor
direktøren for DRF, Lars Thykier, har tegnet foreningen i forhold til pressen, er rigtig god,’ svarer Asger
på dipomatisk vis. ’Lars har gjort det godt, og jeg
finder det vigtigt, at foreningens ansigt bliver kendt/
genkendt. For en forening af vor størrelse vil det
udvande kendskabet og dermed vor styrke i medierne, såfremt vor tilstedeværelse bliver fordelt på to

STJERNEGAARD REJSER A/S

Etableret år 1990. Selskabskapital, kr. 500.000.
Ledelse: Asger Domino, bestyrelse og direktion
Gitte Falkesgaard Domino, bestyrelse
Peter Rønne Nielsen, bestyrelse

Regnskabstal (i 1.000 kr)
Omsætning
Brutto fortjeneste
Netto fortjeneste
Egenkapital
Soliditetsgrad

2011
71.862
11.008
3.318
6.614
16

2010
u/k
7.882
1.803
4.378
12

2009
u/k
7.086
1.396
3.865
14

2008
u/k
4.722
677
2.970
12

2007
u/k
5.452
1.373
3.305
17

personer. Dermed afviser jeg bestemt ikke, at der kan
komme specielle situationer, hvor det vil være rigtigt,
at det er mig, der repræsentere foreningen. Og så skal
jeg nok være der!’
’Hvorledes synes du, i din egenskab af tidligere
erhvervsmand, at danske rejsebureauer bliver drevet? Og finder du, at der er behov for overordnede
ændringer?’
’Der er ingen tvivl om, at branchen bliver mere og
mere professionaliseret. Og det er også nødvendigt
for, at rejsebureauerne er attraktive partnere for
kunderne, så kunderne ikke lige så godt kan bestille
direkte på nettet. Jeg fornemmer, at der er et udskilningsløb i gang, hvor de dygtige bliver dygtigere,
mens de svage falder fra. For at du kan drive et godt
rejsebureau, tror jeg stadig, at man skal være optaget
af den hellige ild og brænde for at give kunderne
gode oplevelser og produkter. Det er jo det DNA, der
har drevet rejsebranchen i alle år. Bliver det hele blot
professionelt og tal, tror jeg, ånden dør. Det må den
for alt i verden ikke!’

Salg af rejsebureau

’Du har jo selv overtaget et rejsebureau, hvor ingen
kronprins fandtes. Finder du, at dette er et generelt
problem i branchen, og hvad er dit råd på det punkt?’
’Jeg tror ikke så meget på lange forløb med kronprinser. Et generationsskifte afhænger 100 pct. af den
personlighed, der skal generationsskifte, og mit råd
vil være, at man forbereder det i god tid og tilpasser
løsningen til virksomhedens type og den leder, man
selv har været, alternativt den leder, der skal udskiftes. Omvendt skal skiftet heller ikke planlægges i alt
for god tid. Så snart, man er begyndt at tænke generationsskifte, vil de fleste mangle fokus på forretningen, og derfor skal processen gå rimelig hurtigt.’
’Hvilke råd/kriterier vil du opsætte for, at et
rejsebureau, oftest med stort cash-flow, kunne være
interessant for ’ikke-branchekyndige’, når bureauet
ønskes solgt?’
’Første forudsætning er, at det har en vis størrelse. Det skal være stort nok til at have en god og
velfungerende organisation, som kan klare sig uden
den leder, der har ejet virksomheden. Dernæst skal
bureauet have en klar profil og have opbygget nogle
særlige, vedvarende styrker/produkter, der ikke bare
forsvinder, når ejeren stopper.’
’Hvilken soliditetsgrad mener du, set med erhvervsøjne, at et rejsebureau bør have for at betegne det
som så sundt, at forbrugeren trygt kan lægge sine
opsparede penge i dets favn uden, at Rejsegarantifonden skal komme i funktion?’
’Hvis man har over 10 pct. i soliditetsgrad, synes
jeg, man har en rimelig solid forretning. I andre
brancher, hvor der fx skal investeres i produktionsanlæg, bør soliditetsgraden være højere, men det er ikke
nødvendigt i rejsebranchen, hvor der er få investeringer og som regel god likviditet.’

’Vi har stadig mange bureauer, som lever af at
sælge enkeltydelser – såsom ticket-only. Hvorledes
ser du disses fremtid?’
’Generelt tror jeg på, at det er vigtigt, at man har
en forretning, som er fokuseret og ikke spreder sig
over alt muligt. Der er plads til mange forskellige forretningsmodeller, og en specialiseret forretning kan
sagtens være en god forretning, hvis den bliver drevet
godt. Dem, der dør, er dem, der kan lidt af hvert uden
at være rigtig stærk på noget område.’

Samfundsdebatten

’Hvilke ideer har du for at gøre foreningen mere
moderne, levende og synlig, så den ikke ender som
en ’gammelmands-forening’? Bør DRF deltage i
samfundsdebatten – eller skal RiD fortsat være ene
herom?’
Herom gør Asger gældende:
’DRF skal bestemt deltage i samfundsdebatten, og
rent faktisk synes jeg da også, at DRF er blevet mere
synlig alene i de få år, jeg har været medlem. Dette
arbejde skal dog fortsættes og styrkes. Men vi skal
hele tiden holde foreningens overordnede formål i
fokus, nemlig at styrke medlemmernes forretning.
Det gør vi ved at være daglig rådgiver til det enkelte
bureau, ved at udbyde gode og lærerige kurser og ved
gennem politisk arbejde at skabe de rigtige rammebetingelser for branchen. Det er ikke et mål i sig selv
at være så meget i pressen som muligt, men – indrømmet – det er et middel til at styrke foreningens
overordnede formål.’
’Kunne det være en idé med et skygge-kabinet i
DRF bestående af yngre medlemmer? (Branchen er
primært bestående af personer omkring de 30 år,
som har et andet behov/ønsker end dem på 50+, der
udgør bestyrelsen. Kunne et tættere samarbejde med
Cometerne – ja, måske lige frem en fusion komme på
tale?’
’Et punkt, som vi godt kunne tænke os at styrke i
foreningen, er netop kommunikation med medlemmerne,’ siger Asger. ’Her er det oplagt at tænke de
yngre ind i processen og på den måde få inspiration
til glæde for alle i branchen.’
’Har du noget ønske om at sætte uddannelsen for
unge i branchen i system, så man opnår en mere
regelret uddannelse, måske endda i DRF-regi?’
’DRF skal ikke være en uddannelsesinstitution
for grundlæggende uddannelser. Det har vi hverken
kapacitet eller kompetencer til. Strategien for DRF
er at arbejde tæt sammen med eksisterende uddannelsessteder og påvirke disse hen mod, at der skabes
gode og relevante uddannelser for branchens medarbejdere. I det arbejde er der fokus på tre niveauer
af uddannelse: 1) Elevuddannelsen, som laves i
samarbejde med Niels Brock og Tradium i Randers;
2) Serviceøkonomuddannelse (mellemuddannelse),
hvilken gennemføres i samarbejde med Hotel- og
Restaurationsskolen; samt 3) Cand. Soc. (Master i

service-management, som er en kandidat-uddannelse
i samarbejde med CBS.) Disse tiltag vil være en
modernisering af uddannelsessystemet for branchen,
og DRF sidder bl.a. med i et Advisory Board, der
diskuterer indhold i uddannelsen.’

Garantifonden og Ankenævnet

’Garantifonden, der jo er indsat som en slags ’vagthund’ overfor rejsebureauerne, virker meget bureaukratisk. Bør DRF få en indvirkning på denne? Hvad
er dine tanker her om eventuelt nye tiltag til gavn for
både branchen og forbrugerne?’
’Indrømmet – det er en svær balance. Jeg mener
absolut, at det er i branchens interesse, at der findes
en Garantifond, der stiller krav og dermed bidrager
til, at branchen er seriøs og dermed har/får et godt
ry. I øvrigt er der vel ingen tvivl om, at branchen
allerede har fået et bedre ry gennem de senere år, og
det er min opfattelse, at Garantifonden kan tage sin
del af æren.
Imidlertid er det vigtigt, at Fondens krav til
rejsebureauerne er klare og gennemskuelige, så
rejsebureauerne véd præcist, hvilke rammer de skal
holde sig indenfor. Sådant er det ikke helt i dag, men
det forhold arbejder vi på at påvirke i en fornuftig
retning.’
’Garantifondens nye paragraf om garantistillelse
til beskyttelse af forbrugerne ved Luftfartsselskabers
konkurs må vel siges at være blevet en ’ommer’, når
kun 23 ud af 60-70 luftfartsselskaber er tilmeldt.
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Norwegian har oven i købet fået dom for, at de ikke
behøver at være medlem. Hvad er din kommentar
her?’
’Det er klart ikke en tilfredsstillende situation. Det
bliver en af DRF´s helt store prioriteter at finde en
bedre løsning, og vi er i tæt dialog med det udvalg
under regeringen, der skal komme med en revision af
Rejsegarantifondsloven.
Det er vort klare mål, at der indføres en tvungen
brugerbetalt forsikringsordning, som dækker såvel
forbrugeren som rejsebureauet ved en flykonkurs.
Efter vor mening vil en 5-krone pr. flyrejse ud af
Danmark, administreret af flyselskaberne, være en
rigtig god løsning.’
’Vil du som nyvalgt DRF-formand forsøge at få en
ændring på det forhold, at klager, der indleveres til
Pakkerejse-Ankenævnet, bliver behandlet hurtigere
end i dag, hvor det går utroligt langsomt, ofte mange
måneder?’
’Pakkerejse-Ankenævnet har fået ny formand, og
der er kommet rigtigt godt gang i afgørelserne. Det
bevæger sig i en klar positiv retning, og det arbejder
støtter vi i DRF, hvor vi rigtignok har ambitioner om
at få tiden bragt yderligere ned. Men at få behandlingstiden bragt ned til eksempelvis fire uger, er nok
ikke muligt, eftersom det jo ikke drejer sig om administrative afgørelser, men faktisk om ’miniretssager’,
hvor flere parter skal høres.’ ■
preben@travelpeople.dk
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FLERE SKANDINAVISKE rejsearrangører vil i
den kommende vintersæson gennemføre chartertrafik til øer i West India, og den almindelige vurdering
i branchen er, at offensiven mod vest delvis sker på
bekostning af asiatiske lande, herunder i særlig grad
Thailand.
Drejningen mod vest sker ikke på grund af hverken
uro eller økonomisk krise i Thailand eller andre
lande i Asien, men vurderes i større udstrækning
som værende en følge af, at mange skandinaver er
blevet ’Thailands-mættet’ efter flere besøg i både
Bangkok og på øen Phuket.

Lommepenge

Thailand har været ’in’ hos danskerne så langt tilbage som i midten af 1980’erne, da rejsearrangørerne
Dane Tours og Rejsecentret udbetalte lommepenge
til kunderne, som de kunne bruge på rejsen!
Ministeriet for Offentlige Arbejder (i dag Transportministeriet) fastlagde minimumspriser for, hvad
flybilletter måtte sælges til, men både Rejsecentret
ved Søren Milholt og Dane Tours ved Axel Chr.
Rasmussen snoede sig udenom de ministerielle
regler ved at annoncere med ’Vi betaler også Deres
lommepenge på turen’.
Både SAS og Thai, hvor Søren i øvrigt havde
været ansat, fløj så billigt til Bangkok, at selv med
en pæn fortjeneste til rejsearrangørerne var der plads
til så mange thailandske bath i lommepenge til de
rejsende, at det svarede til omkring DKK 1.000.
Kontorchef i Ministeriet, Birgit Willumsen, var
den, der administrerede reglerne, og hun lagde ikke
skjul på, at hun følte sig noget til grin ved rejsearrangørernes påhit. Men idet bestemmelsen om, hvad

Mange rejsearrangører har pakkerejser til Tobago
i programmet næste vintersæson, og Apollo Rejser
gennemfører seks rotationer med eet charterfly.

Selvom antallet af turister til Tobago er stigende, kan man
mange steder på øen opleve at have stranden næsten for
sig selv. Temperaturen holder sig året rundt på omkring 30
grader – også om natten!

den annoncerede minimumspris skulle være, blev
overholdt, kunne hun intet stille op!

Vinden blæser mod vest

Gennem årene har flere hundredtusinde danskere
ferieret i Thailand, også selvom det nu er mange år
siden, rejsearrangørerne holdt op med at udbetale
lommepenge til kunderne; men i dag virker det som,
at vinden blæser den anden vej – mod vest.
I de senere år har Spies-koncernen således gennemført chartertrafik til Den Dominikanske Republik,
og ved slutningen af indeværende år sætter Spies en
ugentlig charter op til endnu en destination i Caribien,
mens Apollo forsøger sig med Tobago som chartermål.
Rikke Koks Andreassen, informationschef hos
Apollo/Kuoni, oplyser overfor TRAVEL PEOPLE,
at Apollo er første skandinaviske touroperatør med
direkte charterfly til Tobago, og at programmet er
kommet i stand i et tæt samarbejde med Trinidad/
Tobagos officielle turistorganisation, der i Skandinavien er repræsenteret ved Christine Engen fra
promotionfirmaet Spirit Company:
’Vi har kontraheret med hoteller i områderne
Crown Point, Black Rock, Speyside Bacolet og
Courland Bay, og ligeledes vil der være en god vifte

af både tre- og firestjernede hoteller og villaer med
beliggenhed i strandkanten,’ fortæller Rikke.
Apollo flyver direkte fra Kastrup til Tobago med
sit eget flyselskab, Novair. Der foretages en eller to
tekniske mellemlandinger undervejs. Flyrejsen kommer dermed op på knapt 11 timer.
Rikke oplyser, at Apollo’s priser starter ved DKK
12.000 pro persona, og at beløbet inkluderer flyrejse
t/r samt to ugers ophold på hotel i klassen 3+.
På en del afgange udgår flyet fra Stockholm og har
dermed svenske passagerer ombord, når det går ned
på Kastrup for herfra at medtage Apollo’s danske
passagerer.
Med afgang hver anden tirsdag fra 10. december
til 18. marts gennemføres seks rotationer á 250 pax,
således i alt 1.500 danskere og svenskere:
’Salget går rigtigt fint og i den takt, vi budgetterer
med,’ fortæller informationschefen. ’Der er ingen
tvivl om, at vi vil fastholde direkte charter til naturparadiset Tobago, hvis denne første vintersæson
bliver så vellykket, som de nuværende bookingtal
tyder på.’

Amerikanerne på ’fransk visit’

Apollo/Kuoni’s repræsentant på Tobago, Randall Ro-

Turistministeren på Trinidad/Tobago, Stephen Cadiz, glæder sig over, at antallet
af turister fra Skandinavien såvel som det
øvrige Europa er stigende.
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Michael Højgaard
Ny CEO hos Air Greenland
vender tilbage
til Air Greenland
Michael Højgaard
efterfølger Michael
Binzer som CEO i
Air Greenland pr. 1.
august.
For Michael H. er der tale om et gensyn med
både Grønland og Air Greenland, idet han i 1991
arbejdede som management-konsulent hos PA
Consulting Group og derved var i berøring med
selskabet. 1994-98 var han ansat i Grønlandsfly som Teknisk Chef og siden som kommerciel
ansvarlig. I de mellemliggende år har han haft
job hos SAS i Technical Services med rang af VP
henholdsvis som administrerende direktør hos
belysningsfirmaet Lindpro A/S.
Nuuk – fra et landsbyagtigt miljø …

Michael Højgaard overtager chefstolen efter Michael Binzer om få uger.
Af Preben Jack Petersen.

NÅR MICHAEL HØJGAARD om få uger sætter sig til rette i chefstolen hos Air Greenland,
overtager han ledelsen af en virksomhed, der netop
har præsteret sit gennem tiderne absolut bedste
regnskab med et overskud i 2012 på så meget som
DKK 106,8 millioner før skat (DKK 71,4 millioner efter skat). Men samtidigt hermed er der
også tale om et selskab, der mere end nogensinde
står overfor store problematikker med truslen om
kommende konkurrence udefra samt spørgsmålet
om, i hvilken grad den forestående minedrift i
Grønland med udenlandske firmaer som operatører
vil påvirke henholdsvis betyde udfordringer til det
grønlandske luftfartsselskab.
Den nye chef for Air Greenland var også ansat i
Air Greenland (dengang Grønlandsfly) i perioden
1994-98, først som teknisk chef og siden som kommerciel ansvarlig. Og allerede i 1991 havde han
en vis berøring med selskabet, idet han dengang
var ansat som managementkonsulent hos PA
Consulting Group, der løste diverse opgaver for
Grønlandsfly. Fra 1998 til 2005 bestred Michael

stillingen som Vice President i SAS Technical
Services AB i Stockholm.
’Med Michael Højgaard får Air Greenland en leder med erfaring fra både luftfart og, ikke mindst,
fra fem års virke i Grønland,’ siger Jens Wittrup
Willumsen, bestyrelsesformand i Air Greenland. ’Netop de store forandringer, Grønland står
overfor, gør det vigtigt, at selskabet har en leder,
der sammen med medarbejderne kan fortsætte den
positive udvikling, Air Greenland er inde i. Vi må
se i øjnene, at konkurrencen i luftfart til og fra
Grønland samt indenfor landets grænser tager til
samtidigt med, at nye forretningsmuligheder er i
fremmarch.’
Jens betoner, at Air Greenland på baggrund af
de foreliggende prognoser har brug for en leder,
der kan sikre konkurrencekraften i selskabet og
samtidigt gribe de nye vækstmuligheder til glæde
for både selskabet og samfundet:
’Michael er en sådan ambitiøs og energisk leder.
Han lægger vægt på involvering af medarbejdere
og på kommunikation i ledelsesarbejdet,’ fastslår
bestyrelsesformanden.
Michael kommer nærmest fra en stilling som

administrerende direktør for Lindpro A/S, som er
Danmarks største virksomhed indenfor el-service.
Mere end 1.000 ansatte fordelt på 23 afdelinger i
landet er beskæftiget i firmaet. Michael har bestridt
stillingen siden 2005, og i den forløbne periode
har Lindpro A/S haft en vækst på 43 pct. i et ellers
faldende og meget konkurrencepræget marked.
Lindpro har et datterselskab i Grønland, Arssarnerit, hvor Michael er bestyrelsesformand, så også
ad den vej har Michael haft berøring med verdens
største ø.
Når han senest 1. august tiltræder hos Air
Greenland, efterfølger han Michael Binzer, der
efter godt og vel fem år har valgt at sige farvel til
Air Greenland for i stedet at blive chef for PostTele
i Grønland.
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Michael vil selvsagt ikke udtale sig om sine fremtidige planer for Air Greenland, inden han overhovedet har sat sig i stolen:
’Jeg er ikke det mindste i tvivl om, at Air Greenland’s bestyrelse nok skal fortælle mig, hvad mine
opgaver går ud på,’ siger den ny administrerende
direktør med et smil.
At AG’s bestyrelse har fundet en leder med innovative idéer og målsætninger baseret på et højt
moralkodeks, får man i hvert fald opfattelsen af
ved at gå ind på Lindpro’s hjemmeside – www.
lindpro.dk – hvor man bl.a. kan læse, at ’Lindpro
er en dynamisk og kompetent virksomhed, der er
førende på markedet for el-tekniske løsninger’, og
at man ’sætter fokus på udvikling af forretning
gennem nytænkning og innovation, så vi altid er
med i front’.
’Måden, vi samarbejder på, er med til at gøre os
stolte af det arbejde, vi udfører, og af vor arbejds-

plads,’ hedder det videre. ’Dette giver vore kunder
en sikkerhed for, at deres opgaver bliver løst af
branchens bedste folk med fokus på kvalitet og innovation – og at vi gør det med et smil på læben.’
Videre kan man læse:
’Lindpro er en arbejdsplads, hvor der er plads
til glæde og begejstring i dagligdagen. Vi møder
hinanden og vore kunder i en positiv ånd. Vi tror
på, at vort arbejdsliv og fællesskab fungerer bedst,
når vi hver især gør vort bedste og finder glæde ved
vort arbejde.
Vi udvikler løbende vore kompetencer for at
sikre, at vi er fagligt førende på strategiske områ-

der. Vi engagerer os fagligt og personligt, ligesom
vi altid stræber efter at gøre en forskel.
Lindpro vil være en attraktiv virksomhed for sine
medarbejdere og kunder med en udviklende arbejdskultur. Vi stræber kontinuerligt efter forbedringer på alle niveauer i virksomheden. Vi tilpasser
og forandrer hele tiden vor måde at drive forretning
på, ligesom vi er innovative i vort arbejde med
etablering af nye forretningsområder og koncepter.
Vi forsøger til stadighed, gennem et dynamisk
samspil med vore omgivelser og kunder, at gøre
vort arbejde endnu bedre og skabe nye resultater.
Lindpro arbejder målrettet på at skabe et sikkert

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.

Advokat Eyðfinnur Jacobsen, Thorshavn, der medvirkede ved stiftelsen af Atlantic Airways,
redegør i denne artikel for omstændighederne ved starten af det færøske luftfartsselskab.

Af advokat Eyðfinnur Jacobsen.

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

CIVIL LUFTFART til og fra Færøerne påbegyndtes i 1963 efter, at startbanen i Vága Floghavn,
anlagt under Anden Verdenskrig af englænderne,
var blevet istandsat, og nødvendige faciliteter til
flyoperationer og passagerer var etableret.
Al ruteflyvning blev udført med grundlag i
DDL’s eneret til at udføre ruteflyvning til og fra
Færøerne, og den første operatør var Icelandair,
som i 1970 blev afløst af Danair.
Ifølge Hjemmestyreloven var – og er – sagsområdet luftfart et fællesanliggende, som betyder, at
forvaltningen af og retten til at træffe beslutninger
i medfør af Luftfartsloven ligger hos den danske
regering. Det gælder bl. a. tilladelser til at udøve
kommerciel luftfart på Færøerne samt mellem

Diamond of Bodrum

Scanway Bayview i Güllük

Ingen rejsearrangør ved
mere om Tyrkiet end
Scanway/Tyrkiet Eksperten

Gennem mere end 15 år har vi sendt mere end
1 million gæster af sted på ferie til Tyrkiet, og i
dag er vi absolut størst og billigst med rejser til
Tyrkiet. Hos Scanway/Tyrkiet Eksperten mener
vi, at alle bør have mulighed for at holde en
rigtig god ferie, uden at det behøver at vælte
familiens budget.

11/08/11 19.59

Ingolf Petersen til
Novia i Indien
Handlingselskabet
Indiske udfordringer
til Novia’s Ingolf
Novia besidder bl.a.
et datterselskab, der
driver konsulent-virksomhed, og i dets
regi er en af moderselskabets nøglemedarbejdere,
Ingolf B. Petersen, sendt til Chennai i Indien for at
bistå handlingselskabet Bhadra International med
effektivisering og udvidelse af virksomheden.
I anledning af Ingolfs udstationering i Indien blev
afholdt et held-og-lykke-party i Vilhelm Lauritsen
Terminalen i Københavns Lufthavn. Se billederne
bagest i bladet.
Ingolf Petersen flankeres af Aylin Gulcuoglu, Continental Micronesia Duty Manager CPH, samt British Airways-repræsentanterne Peter Rasmussen,
Director Northern Europe, Risto Sjöholm, Customer Service Manager Nordic samt Munib Haq, Agent Service.

preben@travelpeople.dk
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INGOLF B. PEDERSEN sagde med udgangen af
februar farvel til handlingselskabet Novia i Københavns Lufthavn, som han havde tjent i mere end tre
decennier. Ingolf havde i flere år titel af kontraktchef,
indtil han for fem år siden udnævntes til Commercial
Director.

I en alder af 62 år valgte han at overgå til en stilling
som administrerende direktør for det indiske handlingselskab Bhadra International med hovedbase i Chennai
og med repræsentation i i alt syv indiske lufthavne.
Ingolf har haft forbindelse til Bhadra siden 2003,
da Novia etablerede et samarbejde med den indiske

Ingolf Pedersen i samtale med Egyptens ambassadør, Nabil
Habashi, der mødte frem for at sige tak for den støtte og omhu,
Novia har udvist overfor Egypt Air i den vanskelige tid med uroligheder i Cairo og deraf følgende uregelmæssig trafik.

virksomhed. Han har bundet sig til at sidde i chefstolen
hos Bhadra i mindst to år.
Største opgave for Ingolf bliver at effektivisere den
nuværende virksomhed samt at forestå en udvidelse af
operationerne til at inkludere flere lufthavne. ■

Hvem der også kom for at sige farvel til Ingolf Pedersen og ønske ham
god vind i Indien, var Johnny Rasmussen, Director Air Greenland Station Services, og Thomas Petersen fra World Flight Services (WFS).
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Klaus Glendorf, der var administrerende direktør i
CAS/Novia i 30 år (1972-2002), i samtale med Inger
Ollendorff, der i årene 1987-2005 var Station Manager
hos Maersk Air i Københavns Lufthavn, og før den tid
souschef i Sterling Airways’ stationsafdeling. Inger og
Klaus har altid haft et tæt samarbejde, og deres snak
kom til at omfatte mange minder om livet i lufthavnen.

Carsten Gamby, Operation Manager hos
Novia, med kollegaen Aylin Gulcuoglu, Continental Micronesia Duty Manager CPH.

Tom de Vos, Air France/KLM Station Manager i Københavns Lufthavn, demonstrerede sine færdigheder
i akrobatik for Ingolf Pedersen.

Claus Poulsen, Rampechef hos Novia, i
samtale med Ingolf Pedersens hustru, Helle
Vibeke.
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Vega Star i Alanya

Af Preben Jack Petersen.

København: Vester Farimagsgade 1 - 1606 København V
Aarhus: Frederiks Alle 47 - 8000 Aarhus C
Aalborg: Vesterbro 28 - 9000 Aalborg

www.tyrkieteksperten.dk - tlf. 70 108 100

Bjarne Hansen i sine velmagtsdage,
som omgivelserne vil huske ham – stor,
nydelig, magtfuld, venlig og korrekt.

Wing-Partners

I månederne derefter gik det så at sige ’op og ned’
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Ingolf Pedersen og hustruen Helle Vibeke sammen med Lars-Göran Bringhorn
fra rengøringsselskabet Sodexo, som i flere år har været en samarbejdspartner til
Novia. Mens Ingolf arbejder i Indien, passer Helle-Vibeke ægteparrets jernbanestation i Vest-Sjælland, hvortil togene dog er ophørt med at køre..

Ingolf B. Pedersen som handling-boss i Chennai.

arbejdsmiljø. Vi går ikke på kompromis med hverken vor egen eller vore kunders sikkerhed, når vi
udfører vort arbejde.
Lindpro vil være den mest udviklende arbejdsplads i branchen med plads til menneskelig og personlig udvikling og med beslutningskompetencerne delegeret ud i yderste led. Kun ved at tiltrække
og holde fast på branchens bedste medarbejdere
når vi vort mål.
Vi forventer også en hel del af vore medarbejdere: fagligt velfunderede, konstruktive holdninger
og serviceorienterede, men mest af alt en klar
forståelse for kundens behov, kombineret med
overblik over helheden. Vi kalder det at være i
besiddelse af sund sans.’
Som en fagforeningsrepræsentant hos Air
Greenland udtrykte situationen, da han havde læst
teksten på Lindpro’s hjemmeside:
’Såfremt vi kan sætte Air Greenland ind de
steder, hvor der står Lindpro, behøver vi næppe at
frygte chefskiftet.’ ■

Egen guideskole gennem 15 år.
Har uddannet hundredvis af guider til rejsebranchen.
Egen hotelkæde med mere end 10 Tulipan Hoteller.
Egne busser.
Danske guider på vores destinationer.
Største danske rejsearrangør til både Tyrkiet & Indien.
Kontorer i København, Aarhus, Aalborg & Alanya.
Direkte ﬂy fra København, Billund & Aalborg.

BJARNE HANSEN, i årene 1981-2001 administrerende direktør henholdsvis bestyrelsesformand i
Maersk Air, afgik ved døden torsdag 25. april i en
alder af knapt 73 år. Hans sidste dage tilbragte han
på Hospice Sankt Lukas ved København.
Når man gennem de senere år spurgte Bjarne om,
hvornår han agtede at stoppe sin erhvervsmæssige
karriere, pegede han op i luften og sagde:
’Det er ham deroppe, der bestemmer!’
Med andre ord havde Bjarne ikke tænkt at trække
sig tilbage, så længe han blot var ved godt helbred.
Hans vægt var nok i overkanten, som det også er
tilfældet hos mange andre mænd, og selv lagde han
ikke skjul på, at han næppe ville tage skade af at
blive en halv snes kilo lettere. Men han trivedes
med hverdagen, der var præget af talrige bestyrelsesposter og engagementer – kort og godt, med
mange bolde i luften.
Imidlertid ramtes Bjarne i foråret 2012 af en
ondartet cancer. Første ’officielle pligt’, han måtte
udeblive fra, var skibsreder Mærsk McKinney
Møllers begravelse i april. Skibsrederen døde 16.
april 2012 – på Dronning Margrethes fødselsdag
– og blev lagt i jorden en halv snes dage senere.
Opmærksomme TV-seere lagde mærke til Bjarnes
hustru, Alice, på skærmen blandt de mange mennesker, der deltog i begravelsen. Men nogen Bjarne
synedes ikke.
På det tidspunkt kendte kun familien og nærmeste venner årsagen til, at den mand, der havde tjent
huset A. P. Møller i hele sit voksenliv, ikke deltog i
Mærsk McKinneys begravelse.

Ophævelse af monopol

Ved det danske Trafikministeriums bekendtgørelse
nr. 336 af 11. juni 1976 blev DDL’s eneret ophævet med virkning fra 1. oktober 1985, hvoved et
færøsk selskab var berettiget til at udøve luftfart
mellem Færøerne og Danmark.
I begyndelen af 1985 fik jeg en henvendelse
fra Jógvan Simonsen, leder af Strandfaraskip
Landsins’ helikopterafdeling, om at bistå med at
undersøge muligheden for at etablere et luftfartsselskab, som kunne gøre brug af den nye mulighed
for at opnå koncession til at udøve luftfart på samt
til og fra Færøerne. Jeg fik den opfattelse, at daværende Landsstyremand med ansvar for Strandfa-
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Generelle facts om
Scanway/Tyrkiet Eksperten
•
•
•
•
•
•
•
•

lejet fly at udøve luftfart mellem Færøerne og
udlandet.
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Bjarne Hansen,
skaberen af
Bjarne Hansen
Maersk Air,
død
forsvundet
Dansk luftfarts gennem tiderne største
personlighed, Bjarne
Hansen, afgik ved døden torsdag 25. april efter et
års alvorlig sygdom.
Med Bjarnes bortgang har dansk luftfart mistet
den mand, der ubetinget har gjort mest for den
kommercielle flyvnings udvikling efter Anden Verdenskrig. Udover at have stået fadder til Danmarks
mest respektable luftfartsselskab kan han også
tage æren af Billund Lufthavns position som VestDanmarks Internationale Lufthavn.
Omkring 1.000 mennesker, heraf mange af
Maersk Air’s medarbejdere gennem årene, sagde
et sidste farvel til Bjarne Hansen ved bisættelsen
fra Ordrup Kirke.

Færøerne og udlandet (inklusive Danmark).
Sådanne beslutninger kan dog først træffes, når
Regeringen har ‘forhandlet med Færøernes Landsstyre’.
Det Danske Luftfartsselskab (DDL) havde af
Staten fået tildelt eneret til at udøve ruteflyvning
mellem Færøerne og udlandet (inklusive Danmark). Denne kendsgerning ansås fra færøsk
side som en stopklods for færøsk deltagelse i og
udviklng af lufttransporten mellem Færøerne og
udlandet.
Derfor blev fra officiel færøsk side fremsat ønske
om en ophævelse af DDL’s eneret ved en række
initiativer, herunder i forhandlinger mellem det
færøske Landsstyre og den danske Regering samt
ved stiftelse af det færøske aktieselskab Flogsamband F.F. i 1967, hvis formål var med eget eller

Ingolf Pedersen med sine tre chefer hos CAS/Novia gennem 25 år – Klaus Glendorff, Stig Thygesen henholdsvis nuværende Ole Brinks Andersen.

… til en by med storstadspræg.

Firma-policy

Michael Højgaard – tilbage hos Air
Greenland, denne gang som CEO.

Besøg Vágoy – se Tindholm og
Mykines i den smukke aftensol

Blandt gæsterne ved Novia’s afskedsparty for Ingolf
Pedersen var også Bettina Lyngs fra serviceagenten
reasons2go i Københavns Lufthavn. Hun fik et kærligt
skulderklap af Ingolf.

’En ny generation’

Michael Højgaard udtaler, at han glæder mig meget
til at komme tilbage til Air Greenland og til igen at
bo i Grønland sammen med sin familie:
’Grønland har påbegyndt en fantastisk spændende rejse, som vi ser frem til at blive en del af,’
konstaterer Michael, og i den forbindelse bemærker
han den iøjnefaldende forskel, der er på Nuuk i dag
og for blot 15 år siden, da han forlod Grønlandsfly
efter sin første ansættelse i selskabet:
’Dengang var billedet af den grønlandske hovedstad langt mere landsbyagtigt , hvorimod Nuuk i
dag har karakter af en moderne storby med alle
de faciliteter, der hører med til en sådan position.’
siger han.
Han bemærker ligeledes, at et vue på det aktuelle
erhvervsliv i Grønland vidner om langt større
professionalisme end tidligere:
’Den udvikling er gældende såvel i den private
del af erhvervslivet som i de virksomheder, der
er helt eller delvist ejede af Selvstyret. En ny
generation, der har en moderne, forretningsmæssig
indstilling til virksomhedsdrift, er tilsyneladende
skudt op,’ mener han.

ATLANTIC AIRWAYS 1988-2013

Eyðfinnur Jacobsen – var en af stifterne af
Atlantic Airways samt selskabets bestyrelsesformand fra stiftelsesdatoen til 1990 og
igen i årene 1994-2001.

Atlantic Airways skiftede for nogle
år siden handlingagent på Kastrup
og forlod Novia til fordel for SGS,
men ville ikke undlade at sige Ingolf Pedersen tak for godt samarbejde og ønske ham held og lykke
i hans indiske job. Fra det færøske
selskab kom CEO Magni Arge
ledsaget af Supervisor Andrea
Johansen.
89

Indlæser...

DU VIL ELSKE
HVOR ENKELT DET BLIVER AT REJSE
Med vores nye app har du nu hele rejsen lige ved hånden. Du kan søge og booke,
betale med kort eller EuroBonus-point, vælge sæde, checke ind og meget, meget mere.
Download appen nu.
sas.dk/app

NEWS-IN-BRIEF
HOTEL, RESTAURANT m.v.
FIRST HOTELS
DANMARK ’har glemt’
at betale husleje til ejerne
af nogle af de bygninger,
hvorfra man driver hotel.
Det gælder bl.a. Hotel
Østerport i København..
Bestyrelsesformanden
for det selskab, der ejer
Hotel Østerport-bygningen,
Henrik Busch (tidligere
administrerende direktør
i Magasin du Nord, senere
kommerciel direktør i CPH
og i dag mest kendt som
Asmund Haare
læserbrevsskribent i
Berlingske Tidende) truede med at indgive konkursbegæring mod First, men i sidste øjeblik nåede
parterne til enighed om, at First skulle forlade lokaliteterne og overlade alle bookinger til ejendommens
ejer, der herefter vil stå for hoteldriften, indtil en ny
operatør er fundet.
Asmund Haare, som er manden bag First Hotels,
siger, at han har betalt en meget for høj husleje, hvorfor han ophørte med at betale. På den måde ville han
komme i dialog med bygningsejerne!

RADISSON BLU-HOTELLERNE har vundet
den svenske ’ServiceScore 2013’-pris for bedste
kundeservice i kategorien for hoteller og restauranter – ifølge en pressemeddelelse fra hotelgruppen,
hvori også oplyses, at vinderpladsen bygger på svar
fra flere end 2.000 svenske forbrugere, at analysen
er udført af analysefirmaet ServiceScore, og at
kåringen fandt sted ved et arrangement i Stockholm
onsdag 10. april 2013. Hvem, som har vundet andenhenholdsvis tredjepris, oplyses derimod ikke.
På billedet ses ved kåringen Sam Holmberg,
General Manager, Radisson Blu Waterfront Hotel ,
Eva Otterstrom-Orre, Director of Sales, Radisson
Blu Strand Hotel, samt Jan Petter Eilertsen, Regional
Director, Danmark, Sverige henholdsvis Island.
SCANDIC HOTELS er som første hotelkæde i
Europa blevet tildelt Gold Medal af GBTA (Global
Business Travel Association), der bl.a. arbejder med
at løfte bæredygtighed i rejsebranchen, og som har
følt sig imponeret af Scandic’s arbejde med bæredygtighed.
Scandic’s internationale bæredygtighedsprogram
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startede allerede i 1993 og har siden lagt vægt på
sunde miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter, der gennemsyrer beslutninger i den daglige drift.
Siden 1996 har Scandic reduceret vandforbruget
med 21 pct., energiforbruget med 24 pct. og CO2udslippet med 65 pct.
STRANDMØLLEKROEN på Srandvejen nord
for Klampenborg er genåbnet efter en omfattende
renovering.
Madanmeldere fra dagspressen har denne gang
omtalt restauranten i pæne vendinger efter de mange
op- og ikke mindst nedture, forretningen har haft
gennem årene.

LITTERATUR
GYLDENDAL har udsendt en roman med titlen
’Arrangerede udflugter’,
der i bogstavelig forstand
består af let sommerlæsning. Bogen er skrevet
af de to forfatterinder,
Jette A. Kaarsbøl og
Mette Rosenkrantz Holst,
damer i den modne
alder, og handler om to
familier, der rejser på
charterferie med Star
Mette Rosenkrantz
Tour til den græske ø
Holst
Kakapolos. De kommer
ud for en masse uforudsete hændelser, der til tider
gør ferien til et mareridt for begge familier.
Selv rejser Jette og Mette normalt ikke på charterferie, og det har de heller ikke gjort før den aktuelle beretning. Derimod har de, erfarer TRAVEL
PEOPLE, siddet i en skovhytte nord for Klampenborg og dér forfattet deres roman.
Øen Kakapolos findes slet ikke i virkeligheden,
i hvert fald ikke med det navn, men er opfundet til
lejligheden. Derimod eksisterer som bekendt en
rejsearrangør ved navn Star Tour, hvor salgsdirektøren Stig Elling dog ikke er udelt begejstret for bogen
– efter sigende mest fordi, han overhovedet ikke er
omtalt i den!
Jette A. Kaarsbøl har tidligere begået Den Lukkede Bog samt Din Næstes Hus, mens Mette Rosenkrantz Holst debuterede med romanen Fællesarealer
i 2007.
Arrangerede Udflugter har fået en positiv modtagelse af kritikerne i de store bladhuse.

Airways, United Airlines, LAN, Ethiopian Airlines
og polske LOT.
Desuden skulle et antal selskaber have modtaget
det ny fly i den forløbne periode. Det gælder bl.a.
Norwegian.
Forbudet mod at sende Dreamliner-flyet i luften
blev udfærdiget, da et japansk Dreamliner-fly brød i
brand i Boston Lufthavn samt efter røgudvikling på
et andet japansk Dreamliner-fly.
KØBENHAVNS LUFTHAVN inviterer passagererne indenfor i et levende popup-showroom
i Transithallen, hvor de rejsende får mulighed for
at snuse til håndværket bag nogle af dansk designs
mest kendte og innovative brands, inden de går
ombord i flyene.
’Design har længe været ét af Danmarks mest
markante varemærker, som i den grad er med til at
sætte os på verdenskortet,’ kontaterer Carsten Nørlund, salgs- og marketingdirektør hos CPH. ’Med et
levende showroom i lufthavnen giver vi de rejsende
et smugkig bag kulisserne hos nogle af de stærkeste
danske designbrands – det er en ganske særlig bid
af Danmark, som de kan tage med sig på vejen ud i
verden.’
SAS har besluttet at flyve på Sochi under de olympiske lege i 2014. Det vil ske både før, under samt
umiddelbart efter OL-dagene.
’Salget af billetter til afgangene til Sochi bliver
lagt ud på Nettet om kort tid,’ oplyser Eivind Roald,
koncerndirektør for salg og markedsføring i SAS.
¤ Fra medio august etablerer SAS daglig trafik på
strækningerne Billund-Stockholm (ARN).samt
Aalborg-Stockholm (ARN).
Tidligere har SAS afholdt sig fra trafik fra jyske
lufthavne til udlandet og i stedet dirigeret al udlandstrafik via København. Men efter at have set, hvordan
andre selskaber har haft succes med nonstop-ruter
fra Jylland til udlandet, vil SAS forsøge at få del i
den kage.

LUFTFART
BOEING-FABRIKKERNE fik fredag 19. april de
amerikanske luftfartsmynigheder FAA’s tilladelse
til igen at sende Dreamliner-flyet B-787 i luften. Tilladelsen kom, efter at mydighedrne havde godkendt
Boeing’s løsning af de opståede batteriproblemer,
der i mere end tre måneder har holdt den ny flytype
på jorden.
Otte luftfartsselskaber verden over har Dreamliner-flyet i sin flåde. Det drejer sig om
Japanske ANA, Japan Airlines, Air India, Qatar

VUELING, spansk luftfartsselskab, har åbnet trafik
mellem København og Firence. Desuden flyver sel-

på to nye færger til overfarten Gedser-Rostock.
Rederiet forventer, at de nye færger kan sættes ind
på overfarten først på året 2015. Der er endnu ikke
truffet beslutning om, hvilke værfter der kan komme
på tale til bygning af de to nye færger, der skal være
en erstatning for de to afbestilte skibe, M/f Berlin
og M/f Copenhagen, der nu er sat til salg ved det
konkursramte P+S Werften i Stralsund.

REJSEARRANGØRER
OG -BUREAUER
Thomas Woldbye, CPH, og Alex Crew, Vueling.

skabet til Barcelona fra både København (to gange
om dagen) og Aalborg (tre gange om ugen)..
Meddelelsen om den ny rute til Firence blev givet
af Vueling’s CEO, Alex Crew, ved et møde med
danske luftfartsjournalister på en spansk tapasbar i
Københavns centrum i april, hvor også Københavns
Lufthavnes CEO, Thomas Wulff, deltog.
AARHUS LUFTHAVN har gennem nogen tid følt
sig presset af Billund Lufthavn fra syd og Aalborg
Lufthavn fra nord, og bestyrelsen i den midtjyske
lufthavn har, som følge heraf, hos et analysefirma
bestilt en betænkning om, hvad lufthavnen kan gøre
for at blive mere synlig.
I forbindelse hermed har lufthavnsdirektør Ole Paaske stillet sin plads til rådighed og er fratrådt med
omgående virkning. Det skete medio april.
Den ny direktør i Aarhus Lufthavn hedder fra 1.
juli Peter J. Høgsberg, der er pilot af uddannelse, og
som gennem de seneste år har været chef for Odense
Lufthavn, hvor han har introduceret en række tiltag,
der har givet den fynske lufthavn et nyt liv.

REDERIER
DFDS har besluttet at investere DKK 120 millioner
i renovering og forbedring af diverse faciliteter ombord på færgerne Crown of Scandinavia henholdsvis
Pearl of Scandinavia, der begge bruges på ruten
København-Oslo.
Der indrettes 50 nye kahytter, fra hvilke der bliver
udsigt i skibenes sejlretning, ligesom der sker en
opgradering af konferencesektoren.
Meddelelsen blev givet samtidigt med offentliggørelsen af regnskabet for årets første kvartal,
hvilket viste et minus på DKK 118 millioner før skat.
Samme kvartal i 2012 gav et minus på DKK 98 millioner. Hertil skal føjes, at første kvartal traditionelt
er et svagt kvartal, og at rederiet fastholder forventningerne til helårsresultatet.

REJSEMÆGLEREN blev i slutningen af februar
indkaldt til møde i Udenrigsministeriet i København, efter at 28 af bureauets danske kunder,
fortrinsvis unge mennesker, var blevet indbragt til
diverse skadestuer henholdsvis politidetentioner i
den tjekkiske hovedstad Prag. Det skete i en uge
under danske skolers vinterferie.
Udenrigsministeriet indskærpede overfor rejsearrangøren, at den opståede situation var særdeles
dårlig reklame for Danmark, og henstillede derfor til
firmaet om fremover at sørge for mere faste rammer

TURISME
TIVOLI sætter for 38. gang Grønland i fokus, når
grønlandsk moskuskød, kajaksejlads i Tivoli-søen,
grønlandsk kunsthåndværk og grønlandske bands i
dagene 31. juli og 1. august præsenteres for publikum. Arrangementet hedder Grønland i Tivoli og
bliver den største grønlandske kulturbegivenhed
uden for Grønlands grænser.
I de to dage, arrangementet løber af stabelen, kan
Tivolis gæster gå på opdagelse i 15 grønlandske
boder, opleve den grønlandske kultur og høre det
nyeste af det musikalske Grønland. .
Der bliver mulighed for både at lære om Grønlands
fortid og at cheche op på nutiden med de nyeste
tendenser indenfor mode, mad og musik. Qarsoq,
Qulliessara og Jenseera er nogle af de grønlandske
bands, der vil spille på Plænen med grønlandsk rock,
klassisk korsang og grønlandsk electroblues.
Flere af Tivolis restauranter vil have grønlandske
menuer på menukortet.

Grønlandsk kajaksejlads i Tivoli.

VestNorden Travel Mart
I anledning af VestNorden Travel Mart, der i år løber af stabelen i Nuuk i dagene 20.-22. september, bliver TRAVEL PEOPLE’s september-udgave i stor udstrækning præget af artikler fra
Grønland, Island og Færøerne.
Forslag til redaktionelle artikler samt booking af annoncer
til pågældende nummer kan ske på adressen
vestnorden@travelpeople.dk.

TRAVEL PEOPLE
– det førende brancheblad,
når det gælder VestNorden!

TRAVEL pEOpLE

HAFNIA-AKKOCUISE LINE etablerede pr. 15.
marts rutesejlads mellem Haifa og Akko, hvorefter
turister ikke mere er pligtige til at foretage forhåndsreservation til sejlads på overfarten.
Sejladsen mellem de to byer tager 30 minutter.
Skibet er klassificeret til 220 passagerer.
Den officielle åbning af ruten blev foretaget af
turistminister Stas Misezhnikov.
SCANDLINES planlægger at afgive bestilling

BOUNTY CLUB, der i 1997 blev grundlagt af den
tidligere OL-guldvinder, advokat Valdemar Bandolowski og fhv. Spies-direktør Erling Brodersen, og
som gennem de seneste par år har været en del af
Travel House (Profil Rejser-gruppen), er erklæret
konkurs ved Sø- og Handelsretten i København.
Bounty Club A/S, der i forbindelse med konkursen
ændrede navn til Aktieselskabet af 03.04.2013 under
konkurs, har haft individuelle golfrejser til hele
verden som sin specialitet.
Ved konkurstidspunktet i begyndelsen af april var
kun 10 kunder på rejse – allesammen med gyldig
hjemrejsebillet.
160 kunder, der har købt pakkerejser til senere
afrejse, er omfattet af Rejsegrantifondens dækning.
Fonden har indgået aftale med Profil Rejser A/S om
gennemførelse af disse rejser.
Konkursforvalteren mener, at en kostbar sejlbåd på
mystisk vis er forsvundet ud af konkursboet.

på dets ungdomsrejser. Siden UM’s løftede pegefinger har der ikke været offentlig omtale af Rejsemægleren – hverken positivt eller negativt.
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Enkefrue Else Marie Remmen har haft
mange ting at skulle tage stilling til efter mandens død i efteråret 2012. Her
ses hun midt i et af de værelser, som
ikke når at blive færdige til genåbningen 1. maj.
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d’Angleterre i tiden

– med charmen i behold …
Efter Henning Remmens sygdom og død har enken Else Marie Remmen stået
i spidsen for renoveringen af Danmarks fornemste hotel, d’Angleterre på Kongens Nytorv i København, som 1. maj slår dørene op på ny som et helt nyt hotel
– men med den gammelkendte atmosfære.

Af Mia Lundholm.

MALINGEN VIL KNAPT være tør, når de første
gæster checker ind på Hotel d’Angleterre på Kongens Nytorv i København onsdag 1. maj, hvilken
dag Danmarks ubetingede hotelflagskib genåbnes
efter to års gennemgribende renovering. I døren
vil Else Marie Remmen personligt modtage gæsterne, af hvilke mange vil være gamle venner og
bekendte af hotellet.
Den aktive elitekvinde har haft ansvaret for det
mere end 250 år gamle hotel og dermed for den
store renovering, efter at hendes mand, Henning
Remmen, for nogle år siden blev alvorligt syg og
i efteråret 2012 afgik ved døden. Selv med gode

og nære rådgivere omkring sig har positionen som
den, der har stået med det yderste ansvar, været et
slid uden lige.

Elefantstore jernmængder

Når indvielsen finder sted, vil 34 værelser, fortrinsvis suiter, stå klare til indflytning. og trofaste gæster såvel som nye ansigter har i god tid booket sig
og dermed skrevet sig ind i d’Angleterre-historien.
d’Angleterre fik sin seneste make-over i år 2000,
men ikke desto mindre var det prægtige, gamle
hotel, i hvert fald overordnet set, godt slidt. Vandet
i hanerne var hverken varmt eller koldt, ligesom
vinduer og sanitære forhold ikke var optimale.
Udtrykket hang ikke helt sammen med renomméet, og den kvalitet, som hotellet havde gjort sig

kendt for igennem to og et halvt sekel, var falmet.
Den helt store renovering var dermed en bydende
nødvendighed!
1. juni 2011 lukkede d’Angleterre med en
formodning om at åbne i foråret 2012. Men en
uforudset ustabilitet i bygningen kostede et ekstra
års renoveringsarbejde:
’Da vi skulle rive vægge ned for at etablere de
nye suiter, afslørede beregninger, at bygningen
svajede. Den var ustabil og skulle stabiliseres,’
fortæller Else Marie Remmen. ’Det var noget af
en mavepuster at få. Efterfølgende viste det sig
desuden, at der var giftigt bly i malingen på væggene. De udfordringer har betydet, at vi har holdt
lukket et helt år længere end planlagt. Elefantstore
jern blev monteret ned gennem hele bygningen,

Palmehaven, Hotel d’Angleterre’s stolthed, vil fremtræde som nyrenoveret i enhver henseende, når hotellet genåbner. Fremover bliver Palmehaven ikke
blot rammen om store festarrangementer, men vil også blive taget i anvendelse ved større møder og konferencer.
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Attention to details..
De 5 Stjerner A/S er specialister i hotelservice, med overvejende vægt på rengøring og er en af danmarks største
eksterne leverandører af housekeeping.
Derfor har vi muligheden for at afbøde følger af belægningsprocenter, der svinger i henhold til sæson.
Det minimerer hotellernes udgifter til fast personale. Vi påtager os desuden samtlige administrative, sikkerhedsog miljømæssige forpligtelser i forhold til myndigheder, og sikrer overholdelse af samtlige lovkrav, også fra
faglige overenskomster.

Vi indgår aktivt i driften af hoteller og er med til at
optimere den. I sparring med hoteller tilbyder vi konstant nye services. Vi leverer også totalløsninger i tæt dialog
med hoteller, hvis der er ønske om det. Vores services omfatter blandt andet:
Konferencecentre
Vinduespolering
Rengøring af spa, fitness og wellness centre

Kontorrengøring
Køkkenrengøring samt opvask
Teknisk assistance (ufaglært samt faglært efter ønske)

De 5 Stjerner A/S er et selvfinansieret, danskejet rengøringsselskab med ca. 600 medarbejdere og en årsomsætning
på mere end 100 millioner kroner. Vi tilstræber dagligt at yde den absolut bedste kvalitet til konkurrencedygtige
priser som en aktiv sparringspartner for nedenstående kunder:

D e 5 Stj e rne r A /S - H amm e rho lm e n 39 B - 2650 Hvidov r e - Tl f 45 7021 6 0 0 6 - w w w. de5stj e rne r. d k
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hvilket blev til stor gene også for vore designmæssige planer samtidigt med, at der gik folk rundt
klædt i rumdragter, hvor håndværkerne ikke kunne
komme til, før malingen var pillet ned og kørt på
Kommunekemi. Den oplevelse var noget af en
prøvelse.
Efter at C.A. i London havde udført deres opgave
omkring stabiliseringen af bygningen, blev arkitektfirmaet C.F. Møller valgt til at forestå renoveringen. Phil & Søn har haft hovedentreprisen, og
alle parter har udført arbejdet fra lejede lokaler i
nabolaget for derved at gøre arbejdsgangene nemmere.
Nu glæder Fruen på d’Angleterre sig til på
åbningsdagen at høre folks begejstrede ’ihh’ og
’ahh’, for hun er ikke det mindste i tvivl om, at når
gæsterne betræder det nye d’Angleterre, vil de have
forståelse for, hvorfor renoveringen måtte tage så
lang tid

Fra kælder til cartouche

Af de i alt 90 værelser, hotellet kommer til at
rumme, når det står helt færdigt, vil de 60 have
status som suite af en næsten overdådig og smuk
standard, så gæsten med stor sandsynlighed, fra
første svævende fodtrin over dørtærskelen, bliver
overvældet af en øjeblikkelig trang til at flytte ind
for evigt.
Ypperst er den eksklusive Royal Suite fra 150
kvm. op til 250 kvm. afhængigt af, hvor mange
soveværelser gæsten har brug for at tilknytte.
Liggende i den mest indbydende seng kan gæsten
betragte menneskemylderet på Kgs. Nytorv med
Nyhavn som bagvedliggende kulisse.
Gæsten går til ro omsluttet af gråstribet tapet,
himmelhøjt til de hvide lofter beklædt med den
smukkeste stuk og dermed med minder om dette
prægtige hotels historie. Og næste morgen står

man op til stuer en suite med store bløde sofaer,
dekorativ belysning, B&O-TV med morgennyhederne samt original, anerkendt kunst indkøbt til
hver unik suite.
Trods de bygningsmæssige megaændringer fra
kælder til cartouche har d’Angleterre bevaret ånden
og charmen fra tidligere tider med en fornyelse, der
giver den fuldendte luksusoplevelse for gæsterne
– naturligvis med varme i badeværelsesgulvet,
lydsvage vinduer og et energivenligt aircon-anlæg,
der køler ved hjælp af havvand, der bliver suget op
i store tanke under baren Balthazar.
I populær samtalekøkken-stil er værelserne på en
hel etage forbundet. Så skulle en stor familie ønske
at have sammenhængende værelser over en hel
etage, er dette nu muligt.
Fru Remmen fortæller:
’Angleterre må gerne være storslået og graciøst.
Vore store suiter har altid været udlejet, og vi mener, at der fortsat er tilstrækkeligt med købestærke
gæster, der ønsker den kvalitet, vi kan tilbyde.
Antallet af værelser påvirker naturligvis indtjeningen, men i princippet er der jo hotelværelser nok i
København, og som hotel behøver vi ikke at ligne
de andre.’
Kreativ Chef Alan Evensen, med ansvar for
hotellets interiør og design, samler tråden op med
en krølle på halen:
’Vi er lidt til fløjdøre og høje tæpper her,’ kommenterer han – og fru Remmen bifalder kommentaren med et smil, der vidner om det gode
samarbejde.
Alan blev knyttet til d’Angleterre i 1993, da Henning og Else Marie købte og istandsatte hotellet.
Dengang blev han engageret som hotellets blomsterdekoratør.
Fra 2007 besad islandske Nordic Partners ejerskabet frem til februar 2011, hvor Remmen Fonden

Alan Evensen er Hotel d’Angelterre’s kreative chef. Han startede på hotellet i 1991
som blomsterbinder og har været med lige
siden. Ikke mindst har han bistået Else Marie Remmen under perioden med Henning
Remmens svære sygdom og efterfølgende
død.

købte hotellet, der dermed kom tilbage i familien
Remmens hænder. Else Marie Remmen er formand
for Remmen Fonden samt formand for bestyrelsen.
Henning Remmen gik bort i november 2012.
Fremadrettet vil Else Maries rolle indskrænke
sig til positionen som ambassadør for d’Angleterre

Omkring 30 suiter vil stå færdige, når hotellet åbner 1. maj. Else Marie Remmen er ikke det mindste i tvivl om, at tilstrømningen til hotellet bliver betydelig.
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ved større arrangementer, idet hun til dagligt bor i
Monaco.

Indvielsen

Børn og børnebørn deltager i indvielsen af ’det ny
Angleterre’ onsdag 1. maj ved frokosttide og vil
samles omkring en nylavet byste af Henning Remmen, placeret i foyeren, mens et bredere publikum
er inviteret til om eftermiddagen. Det gælder rejsebranchen, leverandører, forretningsforbindelser og
andre med relation til huset. I bedste Remmen-ånd
handler det om at respektere og hjælpe hinanden.
Meget af personalet går så langt tilbage, at det har
noget nær familielignende bånd til hinanden.
Mens gæsterne ser hotellet indefra, vil den
prægtige cartouche, hvor en løve og en enhjørning
i bedste eventyrstil vogter det Gramske våbenskjold imellem sig, trone på hotellets tag. I to år
har cartouchen været på rejse i Østen og er blevet
restaureret for nu at hvile som kronen på værket
på toppen af bygningen. Således er der mange fine
detaljer i renoveringen af d’Angleterre.
Foyeren er en af de forbedringer, fru Remmen
særligt glæder sig til at vise frem for alle. Etagen
over den tidligere reception er nu væk, så der er
blevet højt til loftet.
’Tidligere kunne man godt få en lidt duknakket fornemmelse i receptionen, men nu har vi fået
lukket op og har inddraget kontoret oven over. Vi
har også fået etableret store gulv-til-loft-vinduer, så
facaden er åbnet helt op,’ siger hun.
’Den åbne facade gør hotellet mere synligt for
København, forhåbentligt til glæde for alle,’ supplerer Alan.

Det 258 år gamle Hotel d’Angleterre ligger flot på Kongens Nytorv – med udsigt til Det Kgl. Teater, Kunstakademiet, Nyhavn, Den Franske Ambassade og det tidligere A. P. Møller-hovedsæde.
Meningen var, at hotellet skulle rumme et antal eksklusive butikker i gadeplan, men den tanke er
man indtil videre fragået.

Direktør-navnet hemmeligt

Fru Remmen fortæller, at hun på auktion kl. 02
om natten har erhvervet sig Andy Warhols ’Queen
Margrethe II’, som hun giver i gave til d’Angleterre:

Else Marie Remmen er glad for den støtte, hun har fået af hotellets kreative chef, Alan Evensen.
Hun siger, at hun intet foretager sig uden, at emnet forinden ’er vendt’ med Alan. Han er i ét og
alt hendes fortrolige samtalepartner.
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’Alle får glæde af værket, da det kommer til at
hænge i foyeren. Og dermed kan også vor Dronning og Henning titte til hinanden i den nye flotte
foyer,’ føjer hun til.
Foyeren vil desuden rumme en kunstudstilling,
der løbende skiftes ud, og hvorfra d’Angleterre vil
købe et værk fra hver udstilling til hotellets nye
kunstsamling. Der er i forbindelse med renoveringen købt kunst til alle suiter, så gæster kan glæde
sig over at komme tæt på store navne som: Miró,
Høst, Robert Jacobsen og Lindemann. I hver suite
får man som gæst fornøjelsen af en bog, der beskriver de værker, der dekorerer ikke blot suiterne,
men hele hotellet.
De renoveringer, der mangler for at lukke op for
de sidste værelser, vil ske løbende – og man vil
selvfølgelig anstrenge sig for, at fuldendelsen af
arbejdet sker uden gene for hotellets gæster.
Swimmingpoolen, der forventes klar til august,
vil sammen med wellness-afdelingen blive af en
standard, der ifølge Alan vil gøre den til et nyt mål
for en luksusudflugt til hovedstaden.
Hvem der skal være d’Angleterre’s administrerende direktør, venter fru Remmen med at afsløre
til åbningen. Holdet består i øvrigt af Concierge
Tue Mollerup, der, med en formidabel berøringsflade og solid erfaring i faget, i 2012 blev kåret
som Årets Concierge. Chefkok bliver kompetente
Ronny Emborg, der har påtaget sig opgaven at kvalitetssikre maden på hotellets restaurant Marskal,
mens stillingen som F&B Manager går til Frank
Henriksen. Hertil kommer selvsagt mange andre
medarbejdere, hvis samlede indsats skal få det
ikoniske Hotel d’Angleterre til på ny at blomstre op
– måske mere graciøst og indbydende end nogensinde! ■

mia@travelpeople.dk

Direkte fra Jylland
Bergen

NORGE

Oslo
Stockholm
Bromma

SVERIGE
Aalborg
bo g

DANMARK
RK

ENGLAND

Göteborg

A
Aarhus

Billund

Manchester

London City

TYSKLAND
Bruxelles

Düsseldorf
eldorf

BELGIEN

München

VINDER AF
DANISH TRAVEL AWARD 2012
“BEDSTE EUROPÆISKE FLYSELSKAB”

Snacks

Måltider

Drinks

Aviser

Lounges

Booking: 7533 1611 - ba.com eller dit rejsebureau

Smil

Med hele hjertet
i Skovshoved Hotel
I april i år er det 10 år siden, Tofa Nadelmann, sammen med husbonden Ivan, købte Skovshoved Hotel. Efter fire måneders slid, hvor Tofa lagde liv og sjæl i en gennemgribende renovering, åbnede det smukke hotel i ny skikkelse, men stadig
indhyllet i stedets traditionsrige atmosfære. Lige siden har Tofa nydt at tage imod gæsterne – altid med et smil!

Af Mia Lundholm.

HAVDE HUN VIDST, hvad hun gik ind til, ville vi
måske ikke i dag have haft fornøjelsen af Skovshoved Hotel som en af Danmarks mest charmerende
perler. Måske var det prægtige badehotel gået i
glemmebogen med ’Der var engang …’.
De muligheder, Tofa Nadelmann så i hotellet,
var smukke, om end der skulle gå måneder med
genopbygning og efterfølgende en rum tid med at
genetablere det gode renommé, som hotellet i mellemtiden havde mistet.
’Stedet var kørt ned,’ konstaterer Tofa. ’Vi startede ikke fra 0, men vel nærmere fra -3. Der var
gæster, som havde boet her, der sagde: ’Én gang
Skovshoved – aldrig mere Skovshoved’. Den kliché
skulle vi først have vendt rundt.’
Når hun i dag kigger tilbage, husker hun alligevel
processen som sjov. Tofa er glad for de gode venner,
der har rådgivet og hjulpet hende undervejs, selv om
hun startede med at gå lidt galt i byen:
’Til at begynde med fik jeg at vide, at jeg ikke
kunne gå ind i så stort et projekt med min manglende erfaring fra hotelbranchen uden en erhvervscoach og en arkitekt. Så jeg opsøgte professionel hjælp, men det skulle hurtigt vise sig, at det
ikke var noget for mig. Derefter gik jeg i gang selv.
Jeg tog udgangspunkt i, hvad jeg selv finder rart, når
jeg går ind på et hotel. Jeg vil gerne blive mødt med
et smil.’

’De rigtige løsninger’

Tofa var så heldig at være omgivet af dygtige mennesker. Tidligere personale, der havde et ønske om
igen at arbejde på Skovshoved Hotel, hjalp med at

Tofa Nadelmann sagde farvel til bankverdenen til
fordel for Skovshoved Hotel, som for hende mere
er blevet en livsstil end en business. Hun kalder
hotellet for sit ’Con Amor-projekt’.
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sætte hende ind i den daglige drift. Til at få styr
på køkkenet fik hun fat i Torben Olsen og Anders
Houmann, der bl.a. står bag caféerne Ketchup og
Victor. En af deres samarbejdspartnere på projektet
var arkitekt Michael Mammen. For Tofa og Michael
faldt snakken helt naturligt, og sammen fandt de to
de rigtige løsninger, der ramte den ånd, som Tofa
ønskede for Skovshoved Hotel: let badehotel med
en stil, der holdt hele året, moderne og i tiden, men
også med bevarelse af husets gamle atmosfære.
’Der var mange, der gerne ville være med,’ fortæller Tofa videre. ’Folk rendte mig på dørene med deres koncepter, som de ville sælge. En af de ihærdige,
der blev ved at komme igen, var møbeldesigneren
Sebastian Gubi; men hans idéer var ikke lige stilen.
Han endte med at spørge mig ’Hvad mangler du,
Tofa?’. Jo, jeg manglede sofaer, så han kom med
sofaer. Jeg syntes, at han ramte helt rigtigt, og det
tror jeg, også andre syntes, for vi har solgt hundrede
af dem sidenhen til gæster her på hotellet!’

Erik Brandt – fyr og flamme

Kvinden Tofa havde gjort karriere i bankverden og
som revisor, men efter en tid som hjemmegående
med børnene længtes hun naturligt efter at komme
ud på arbejdsmarkedet igen:

’Jeg var hjemme med børnene, der var ved at blive
store. Jeg ville ikke tilbage til bankverdenen, hvor
jeg kom fra – så hvad skulle jeg finde på? Nu var
chancen der for at prøve noget nyt,’ fortæller hun i
dag.
Tanken om hoteldrift, at holde selskaber, tage
imod folk og være en del af livet på et hotel, tiltalte
Tofa meget. Hun kendte det lokale Skovshoved
Hotel temmelig godt, idet hun igennem årene havde
været til adskillige bryllupper, konfirmationer, middage og gode fester – alt blev holdt her.
Hotellet havde været til salg i et stykke tid, og
ejeren, modemanden Erik Brandt, havde ligget i
besværlige forhandlinger med Gentofte Kommune
om at omdanne hotellet til lejligheder, da Ivan og
Tofa tog kontakt til ham og forelagde ham deres
tanker om at overtage og videreføre hotellet. Han
blev straks fyr og flamme.

Dining Week

Hotellets historie går tilbage til år 1660, og selv om
det ved købet for 10 år siden var svært at forudse,
hvor stort et arbejde det skulle blive at forvandle
det nedslidte hotel til en succes, så stod det klart, at
Skovshoved havde mistet en ægte perle, hvis stedet
var blevet omdannet til lejligheder.

Skovshoved Hotel daterer sig fra 1600-tallet. Hotellet har gennem årene haft mange
forskellige ejere, ligesom det har gennemgået et antal renoveringer af både mindre
og større art. Hotellet har kun 22 værelser,
alle med udsigt over Øresund, og er et
typisk feinsmecker-hotel. Her bor man, når
det primære formål med opholdet er at
forkæle sig selv og sin partner.

Tofa udgør en stor del af den daglige drift på
hotellet, og hun holder kun sjældent lange ferier
væk fra Skovshoved. Hun synes, det er hyggeligt
at kende gæsterne – og svært at komme hjem igen
med følelsen af at være fremmed i eget hjem, når
hun ikke véd, hvem der bor på hotellet. De lange
arbejdsdage bider hun overhovedet ikke mærke i,
’for,’ som hun siger, ’at drive et sted som Skovshoved Hotel er mere en livsstil, end det er business’.
Den bedste oplevelse for Tofa er, når hun har
haft 1.000 gæster igennem restauranten på en uge,
eksempelvis under ’Dining Week’:
’Tempoet er konstant højt, alting sker ved hurtig
handling og beslutninger, ens egne grænser flyttes
for, hvad man troede, der kunne lade sig gøre, og så
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er der bare en kanongod stemning. Man bliver helt
euforisk af det,’ fortæller hun.

Mormor

Familielivet skal der også være tid til. Ved siden af
Tofas børn på 23, 27 henholdsvis 30 år er husbond
Ivan, Danmarks ubestridte bilkonge, far til fire fra
tidligere ægteskaber. Tofas tre børn har hver især
prøvet på et tidspunkt at være ansat på hotellet, men
i dag er de alle jurister og har ikke tid til hoteljob.
En af Tofas særlige evner er kriseløsning, hvilket
familien også får at mærke fra tid til anden på
egen krop. En aften, hvor Tofa har samlet familien omkring middagsbordet for at fejre datterens
fødselsdag, ringer de fra hotellet. Direktøren fra
den canadiske skokæde Aldo er ankommet med et
selskab på fire, og der findes ingen ledige værelser.
Alle hoteller i miles omkreds melder udsolgt.
Tofa sagde straks til sit personale: ’Send dem
hjem til mig!’ Hun og Ivan bor fornemt i det
forhenværende Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på en sidevej til Ordrupvej – kun fem
minutters bilkørsel fra hotellet. Ejendommen har en
indkørsel á la en byport fra de gamle Hansa-stæder
i Slesvig-Holsten.
’Og så fik vi godt nok travlt: Alle rejser sig fra
bordet, bærer senge og borde rundt på børnenes
gamle værelser. Jeg tænkte: ’Åh nej, nu blev den
fødselsdag ødelagt’, men da vi alle satte os ned ved
bordet bagefter med et glas rødvin, var vi enige om,
at det havde været sjovt at opleve at løfte i flok. Det
var pionerånd, der kom over os … Da gæsterne
ankom få øjeblikke senere, kiggede de sig noget
omkring, bemærkede fødselsdagsflagene på bordet
og udbrød overraskede: Is this a private home? Først
her gik det op for dem, at de var blevet indlogeret
privat,’ griner Tofa.
For ganske nylig, helt nøjagtigt søndag 17. marts,
fyldte Tofa 60 år, og senere i år bliver hun mormor.
Og hvordan træder en handlekraftig, hårdtarbejdende elite-kvinde som Tofa ind i mormor-rollen?
’Ja, nu må vi jo se. Jeg glæder mig naturligvis. Jeg
har haft små børn i mange år med fedtede spegepølsemadder og det hele. Og Ivans yngste søn var

Tofa Nadelmann er så glad for at modtage sine gæster på hotellet, at hun rent faktisk kunne have
lyst til at stå permanent udenfor hoveddøren og sige velkommen til alle, der kommer. Men det
mener hun, trods alt, at der ikke er tid til.

jo heller ikke så gammel, da vi mødtes, så jeg bliver
ikke den, der smider alt, hvad jeg har i hænderne,
fordi en baby skal have skiftet ble, som nogle af
mine veninder ellers gør,’ siger hun.

Con Amor-projekt

At drive et hotel med bare 22 værelser bliver aldrig

den store overskudsforretning. På Skovshoved Hotel
er der 28 ansatte, der arbejder i tre hold-skift.
’Det er mit ’Con Amor-projekt’, som der jo ikke er
de store penge i,’ forklarer Tofa. ’Men til gengæld er
der hjerte i det. Hvis man er så heldig at være økonomisk uafhængig, er det en fantastisk branche. Magen
til dedikerede mennesker og slidere blandt personalet finder man ikke i mange andre brancher. Jeg vil
sidestille den dedikation med at være sygeplejerske
– det må simpelthen være et kald,’ siger hun stolt.
Dengang handlen blev indgået, og lånene skulle
på plads i banken, fik Tofa og Ivan også en venlig
og bestemt henstilling fra banken, der til at begynde
med ikke ønskede at låne penge ud til projektet. I
brevet stod: ’Skomager bør blive ved sin læst!’.
Ivan vaklede lidt ved tanken om dårlig forretning,
men Tofa holdt stædigt fast, og missionen lykkedes.
Nu 10 år senere er det tid til at bekræfte succes’en
– trods bankens dystre miner. I nær fremtid er der
planlagt en tilbygning af hotellet, hvor tagetagen
vil blive udnyttet, og hvor større selskaber får mere
rum.

Impulsivitet

På skibakkerne i Norge er Tofa frygtløs og fortæl-

Hotel Skovshoved har en ultralille reception, men til gengæld en megastor lobby med nogle vidunderlige, spanske sofaer, som gæsterne
har svært ved at komme op fra, når de først har sat sig. Sofaerne har
gennem årene været så eftertragtede hos gæsterne, at receptionspersonalet har solgt flere end 100 stykker!
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Go get social with us!

meet to succeed

På Crowne Plaza tilstræber vi, at du ikke behøver at bekymre dig om noget. Faktisk er vi så sikre
på, at jeres arrangement på Crowne Plaza vil være en succes, at vi har indført en tilfredshedsgaranti.
Book dit møde i dag og læs mere om vores tilfredshedsgaranti på www.cpcopenhagen.dk
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Både Tofa og Ivan har flere ægteskaber bag sig. Men begge
deklarerer, at deres nuværende forhold vil holde for al tid og evighed. ’Vi er så glade for hverandre,’ siger de samstemmende.

ler, at det meget nemt kunne være gået galt mange
gange.
At kaste sig ud i alting er en meget klar holdning,
Tofa har til tilværelsen, og den skinner igennem i
stort set alt, hvad hun gør:
’Jeg bekymrer mig ikke om tingene, før der er
noget at bekymre sig om. 98 pct. af de bekymringer,
vi mennesker har, bliver ikke til noget alligevel, og
de sidste to procent kunne vi alligevel ikke løse på
forhånd. Jeg tackler problemerne, når de opstår,’ siger hun og understreger, at det er sådan, hun undgår
at få stress:
’Når man ikke bekymrer sig så meget, så bliver
alting mere impulsivt, hvilket er meget sjovere. Man
skal være lidt mere ligeglad med, hvad andre tænker
om én – og bare tro på sig selv,’ siger hun.
Gæsterne fornemmer nok hendes beslutsomhed og
kan lide hendes evne til at være til stede i det, hun
gør. Hotellet har nemlig mange stamgæster. En af
dem har lige rundet 1.000 overnatninger på de snart
10 år, Tofa har haft åbent. En stor del af Tofas succes
ligger også i, at hun elsker at omgås mennesker. Hun
nyder at give sig tid til at tale med alle.
Et særligt spændende bekendtskab fik hun, da Cofi
Anan checkede ind i en hel uge. Helt uden sikkerhedsvagter – bare som sig selv. Han skrev på en bog
sammen med en dansker.
’Han har en enorm udstråling. Alle mennesker
blev store omkring ham. Han gav sig tid til at tale
med os, spurgte ind og roste personalet,’ fortæller
Tofa.
Andre spændende personligheder som Roger
More, tennisspillerne John Mcenroe og Boris
Becker har også gæstet Skovshoved Hotel. Men
endnu mere begejstret er Tofa for de mange bryllupper, som stedet sætter rammerne for. Hver lørdag ca.
10 måneder om året er der bryllupsfest på hotellet!
’Hold da helt op, hvor er man heldig at have sådant
et sted, hvor man medvirker til at give brudeparret
en god og mindesrig start på ægteskabet,’ siger hun
med glad stemme.
Der går mange år, før Tofa har haft fornøjelsen
af det sidste bryllup på Skovshoved Hotel. Hun har
ingen planer om at stå af ræset trods de nyligt fyldte
60 år. Med årene bliver man nok lidt ræveklog,
mener hun. Der bliver færre fejltagelser i takt med,
at erfaringen vokser, selvom hun dog erkender, at
ingenting her i livet nogensinde bliver helt fejlfrit.
’Det gør det ikke, så længe man har med mennesker
at gøre,’ fastslår hun.
’Kunsten er at fungere effektivt i hverdagen, men
stadigvæk gøre det med charme og varme,’ slutter
elite-kvinden Tofa Nadelmann.■
mia@travelpeople.dk

Tofa Nadelmanns gemal, Ivan, fylder 67 år søndag 23. juni, og fra
den dag tager han så pensionist-kasketten på. Ivan har altid haft
et ønske om at hjælpe Tofa på hotellet, når han bliver gammel.
Han ser sig selv i rollen som Vicevært Meyer.
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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.
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Dorte Kiillerich – måtte i 2009 forlade posten som chef for
VisitDenmark efter postyret om filmen ’Mor Karen’ på YouTube. Kun et halvt år senere blev hun ansat som direktør i
VisitNordsjælland – et selskab under VisitDenmark!
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Dorte Kiilerich

sætterNord-Sjælland
på verdenskortet…
Siden april 2010 har Dorte Kiilerich været direktør for VisitNordsjælland, hvor hendes primære opgave er at opnå en
forøget turisme til den kongelige landsdel – også kaldet Kongernes Nordsjælland. De første positive resultater foreligger
allerede.
Af Mia Lundholm.
EFTER BARE TRE ÅR på posten som direktør for
VisitNordsjælland har Dorte Kiilerich, der fredag
5. april fylder 50 år, formået at skabe resultater, der
kan måles positivt hos Danmarks Statistik.
Mens antallet af overnatninger på hoteller og feriecenter, camping, vandrerhjem og lystbådehavne
for Danmark som helhed er gået tilbage i 2011/12,
har København haft en forventet vækst, og herudover er det kun Nordsjælland, der vækster – ganske
vist ikke voldsomt, men vækst er der.

Dorte udgør en seriøs spiller i turismen, hendes
smil når øjnene, og hun er livlig og effektiv, en
vaskeægte elitekvinde. En samlet bestyrelse i
VisitDenmark pegede da også på hende som
den suverænt bedst kvalificerede, da selskabet
VisitNordsjælland så dagens lys for tre år siden og
skulle have en direktør.

Koncerndirektør

I 1990 blev Dorte direktør i et datterselskab for den

norske møbelproducent Håg. Hun var på daværende tidspunkt kun 27 år. Seks år senere blev hun
koncerndirektør i selvsamme virksomhed, der
havde en omsætning på en halv milliard kroner.
Da det blev tid til at prøve noget nyt, startede
hun som regionsdirektør hos Innovation Norge,
navnet på det norske turistråd, med ansvar for
markedsføringen i de nordiske lande. Opgaven var
spændende, men nok så slidsom for ægteskabet
med husbonden Peter.

Dorte og Peter udklædte som franskmænd på veterantræf med Ida.

19

Gennem to år foregik en stor del af arbejdet fra
kontoret i Norge samtidigt med, at Peter befandt sig
hjemme i Danmark. De ugentlige check-in og -ud
af lufthavne blev hårdt i længden.
Parret var i 1996 gået i gang med at bygge deres
drømmehus ved Roskilde Fjord, og hjemmet har
altid været en vigtig faktor for Dorte:
’En af årsagerne til, at jeg ikke kunne bo i Norge,
var netop vort Pipi-hus, vor fælles base. Huset og
haven har altid været noget, vi er gået meget op i,’
siger Dorte og fortæller, at hun derfor var helt klar,
da muligheden bød sig for at udføre et tilsvarende
arbejde herhjemme.
Således startede Dorte i VisitDenmark i 2004.
Jobbet styrkede, ligesom hos Innovation Norway,
hendes evner til samarbejde mellem den private
sektor og det offentlige system.
Imidlertid måtte Dorte forlade VisitDenmark
efter mediestuntet med ’Mor Karen’-videoen på
YouTube:
’Jeg valgte med grædende hjerte at sige op, fordi
jeg følte, at jeg måtte tage ansvaret på mig,’ konstaterer Dorte.
Historien gik verden rundt – i aviser og ugeblade,
i radio og på TV. Dorte Kiilerich var en færdig
kvinde i dansk turisme, måske endda i international turisme – troede alle. Men kun otte måneder
senere pegede en enig bestyrelse på hende som direktør for VisitNordsjælland, et af landets vigtigste
turistområder. Hun blev valgt som den ubetinget
bedst kvalificerede ansøger!
Dortes lyn-comeback i dansk turisme overskyggede hendes dårlige YouTube-oplevelse, og ydermere overstråles den i dag af en utrolig flot film
produceret for VisitNordsjælland. ’It’s Royal North

Kongernes Nord-Sjælland

2010

2011

2012

Vækst 10/11

Vækst 11/12

Hoteller og Feriecentre

511.168

550.682

565.459

7,7%

2,7%

Camping

506.998

486.489

464.570

-4,0%

-4,5%

Vandrerhjem

66.869

69.171

76.672

3,4%

10,8%

Lystbådehavne

53.017

48.619

53.714

-8,3%

10,5%

1.138.052

1.154.961

1.160.415

1,5%

0,5%

Region Hovedstaden

2010

2011

2012

Vækst 10/11

Vækst 11/12

Hoteller og Feriecentre

5.702.845

  6.382.923

  6.813.810

11,9%

6,8%

Camping

     754.524

     723.699

     720.042

-4,1%

-0,5%

Vandrerhjem

     413.287

     451.563

     467.636

9,3%

3,6%

Lystbådehavne

     102.621

        93.414

        97.692

-9,0%

4,6%

6.973.277

7.651.599

8.099.180

9,7%

5,8%

2010

2011

2012

Vækst 10/11

Vækst 11/12

Hoteller og Feriecentre

14.626.919

15.820.430

16.233.789

8,2%

2,6%

Camping

11.448.417

11.276.332

10.682.391

-1,5%

-5,3%

Vandrerhjem

1.071.611

1.116.568

1.117.933

4,2%

0,1%

Lystbådehavne

1.039.913

971.266

969.772

-6,6%

-0,2%

28.186.860

29.184.596

29.003.885

3,5%

-0,6%

I alt

I alt
Danmark

I alt

Sealand’ hedder den, og den vandt i fjor fire flotte
turistfilmpriser i udlandet.

Først Nordsjælland, så Danmark

Med et samarbejde på tværs af kommunegrænserne mellem Fredensborg, Gribskov, Helsingør,
Hillerød og senest Halsnæs, der kom til i 2011,

Dorte Kiilerich har placeret udklip, tegninger m.v. på sin private opslagstavle
i Pipi-huset. Collagen medvirker til at give hende inspiration i dagligdagen.
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omkring VisitNordsjælland’s markedsføring af
’Kongernes Nordsjælland’ giver operationsområdet
mening geografisk og kan desuden samles under
ét tema:
’Vi har haft brug for byrådenes 100 pct. politiske
opbakning, hvilket er forudsætning Nr. 1, hvis
man skal lykkes,’ betoner Dorte Kiilerich. ’Denne
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Dortes og Peters smukke Pipi-hus ved Roskilde Fjord,
er en god grund til at holde sommer i Danmark.

opbakning har vi fået. Dernæst var vi så heldige at
modtage DKK 24 millioner bevilliget af EU, fordi
vi var fem kommuner, der gik sammen. Havde én
kommune søgt, havde vi ikke fået disse penge.’
Processen, som VisitNordsjælland har haft succes med, kan ifølge Dorte nemt overføres til andre
kommuner i Danmark, og hun oplyser, at man på
Fyn allerede er godt i gang med at finde sit eget
’Kongernes Nordsjælland’:
’Det er naturligvis VisitNordsjælland, der er
mit primære projekt, men jeg brænder også for at
sprede budskabet ud til resten af Danmark. Derfor
er det blevet mig magtpåliggende at vise et godt
eksempel, for jeg tror på, at vor idé er vejen frem,’
siger hun.

Gårdbutikker

’Selskabet VisitNordsjælland er finansieret af
erhvervene, og desuden samarbejdes tæt med
kommunerne. For som Dorte siger, så er turisterne
ligeglade med kommunegrænser. Ved et samarbejde kan kommunerne med deres få midler brede
sig over et større geografisk område:
’Ekempelvis frister VisitNordsjælland turisterne
med inspiration til en pilgrimsfærd fra Kronborg i
Helsingør, over Esrum Kloster og videre til Frederiksborg Slot i Hillerød. Eller hvad med at besøge
nogle af de økologiske gårdbutikker i Nordsjælland
for at handle ind til den perfekte frokost med hjemmelavet spegepølse på frisk brød med smør? Der er
masser af oplevelser at byde på, selv om Nordsjælland hverken er hjemsted for nogen Big Ben eller
en Disney World,’ siger Dorte.
’Koblingen af noget samfundsnyttigt og det kommercielle giver god mening for mig,’ konstaterer
hun. ’Følelsesmæssigt lever jeg mig ind i situationen, plus at jeg kan se, at det har en værdi.’
’Vi sad på et møde og talte om Danmarks kyststrækning, og hvis man bevæger sig fra Nivå og
over til Frederiksværk, så har man faktisk 350 km
kyststrækning. Hey, det er jo en riviera, hvorfor
ikke kalde den ’Den danske riviera’ …? Er der
nogen, der har det navn? Næ, det var der ikke, og

så skyndte vi os ellers at købe alt, hvad der fandtes
af domænenavne omkring den danske riviera: Die
Dänishe Riviera, the Danish Riviera – osv. Vi var
helt euforiske.’

Peter og veteranen Ida

Dorte er født i Aarhus og opvokset i Holstebro. For
30 år siden flyttede hun til København for at læse –
og vendte aldrig hjem igen.
Ægteskabet er på vej ind i sit 22. år. Peter er
18 år ældre end Dorte og, ifølge Dorte, ’en klog
mand’ og tillige handy-man. Han har arbejdet som
ingeniør for Mærsk, hvor han lavede boreplatforme
på land.
Parret har ingen børn, men da Dorte mødte Peter,
fulgte til gengæld Ida med ind i ægteskabet. Ida er
en vidunderlig veteranbil – en flot, hvid Citroën.
Dorte og Peter tager rundt i Danmark til veteranbilløb. Til sommer skal de Bornholm Rundt – et
veteranbilløb, der løber over flere dage. Vestkysten
skal de også besøge, når de deltager i Ringkøbingløbet. Det er en hobby, der i særdeleshed passer
godt ind i karrieren også, idet Dorte henter megen
inspiration med hjem.
Sommeren er, naturligt nok, højsæson i VisitNordsjælland, og Dorte prioriterer af samme årsag

Danmarks Turistråd
- Danmarks nationale turistorganisation,
blev etableret i 1967 og ændrede pr. 1.
januar 2005 navn til VisitDenmark.
Danmarks Turistråd var en selvejende
institution frem til 1. januar 1992, hvor
virksomheden ændrede status til at være
erhvervsdrivende fond.
April 2010 oprettede VisitDanmark selskabet VisitNordsjælland og pegede på
Dorte Kiilerich som direktør.

at være tilgængelig i den periode og nøjes med at
holde ’lange weekender’:
’Vi har begge haft vor regelmæssige omgang
med hoteller og lufthavne, så vi nyder at tulle
rundt i Danmark,’ siger Dorte, der med det udsagn
bekræfter, at Danmark har fundet sin ’Mor Dorte’,
når det handler om at sælge landet ude i den store,
turistfyldte verden. ■

mia@travelpeople.dk

Dorte Kiilerich – CV
Bachelor i International afsætning +
CBS-kurser.
1990-06: Direktør i et datterselskab
under den norske møbelproducent, Håg.
1996-99: Koncerndirektør i samme
virksomhed med omsætning
på NOK 500 millioner.
1999-04: Regionsdirektør for de nordiske markeder hos Innovation
Norway (Norges turistråd).
2004-06: Salgs- og marketingdirektør i
VisitDenmark.
2006-09: Administrerende direktør i
VisitDenmark.
2010-

: Direktør for VisitNordsjælland
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En jysk slider …
Karin Gert Nielsen har, lige fra hun gik ud af skolen, arbejdet i
rejsebranchen. Hun har været langt omkring – særdeles langt. I
sin egen virksomhed Atlantic Link befinder hun sig som en fisk i
vandet – og helst foran alle andre!

Af Karen Fredslund Ellegaard.
Foto News/2
KARIN GERT NIELSEN er høj, slank og klædt
feminint i sit business-dress med lange bukser og
en cremehvid silkebluse.
’Man véd jo aldrig, hvad man skal ud til. Jeg har
masser af aftaler hver dag og hele tiden,’ er hendes
indledningsreplik som en kommentar til det pæne
tøj.
Karin, der ’bliver voksen’ lørdag 20. april, holder
til på 3. sal i solskinsfyldte lokaler på Vesterbro-

gade i København. Hun er glad for sine lokaler.
Det var i 2009, hun fik ’eget tag over hovedet’, og
da følte hun for første gang, at hun havde en ’rigtig
virksomhed’, som hun selv er indehaver af og
direktør for. Atlantic Link, som er firmaets navn,
beskæftiger ni medarbejdere.
I 2001, efter fem år hos Team Travel, der blev
solgt til Kilroy Rejser, blev Karin fritstillet. Og
det blev startskuddet til at begynde for sig selv.
Men først for få år siden følte hun sig økonomisk
rustet til også at få foden under eget skrivebord og
erhvervede kontorlokalerne på Vesterbro.
Hendes virksomhed kører i dag pænt på skinner. Atlantic Link er ikke mere det lille firma, som
er økonomisk sårbar, og hvor Karin må trække
vejret dybt, hver gang hun skal investere. Hendes
nuværende position er hun nået til ved flid, energi
og dygtighed.

Op- og nedture

Efter 12 år som selvstændig er Atlantic Link ikke
længere ’new kid in town’, selvom Karin gerne
erkender, at der gennem årene har været både
op- og nedture, hvad angår arbejdet med at skaffe
nye kunder og tilpasse virksomheden med de rette
medarbejdere. I dag er Karin dog godt tilfreds.
’Jeg har de bedste medarbejdere, og forretningen

går godt,’ siger hun. ’Nu føler jeg mig mere rolig
og er så økonomisk velfunderet, at jeg har overskud til at slappe mere af – ikke hvad det daglige
arbejde angår, men i forhold til det faktum, at der i
dag er tale om en sund forretning.’
Karin tilføjer:
’Vi er et godt og alsidigt team, og med hver vor
specifikke viden kan vi levere effektive resultater.’
Hun pointerer, at hun aldrig har givet op i sine
jobs. Derimod har hun ofte skiftet arbejde:

Karin Gert Nielsen fylder 50 år lørdag 20. april, og med den flair for PR omkring sin egen person, som
hun er i besiddelse af, kommer denne milepæl i hendes liv næppe til at gå stille af. For at sikre sig så
stort fremmøde som muligt har Karin allerede for to måneder siden udsendt indbydelse til en festlighed, der finder sted ’dagen før dagen’, således fredag 19. april, på Hotel Kong Arthur i København.
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Karin Gert Nielsen har på dygtig vis opbygget sin GSA- og kommunikationsvirksomhed gennem den seneste halve snes år, og hun har ikke tænkt sig at
stoppe op, hvor hun står i dag. Ikke uden grund har hun placeret et verdenskort
på væggen med fokus på Nord-Amerika og Caribien – Karins kærneområde.

’Jeg har ikke tænkt. at ’det arbejde er træls’.
Og i mit eget firma har forretningen udviklet sig
i henhold til efterspørgslen, hvilket har medført
udvidelse med PR- og kommunikationsafdeling.
Udviklingen er gået hurtigt de seneste år, og vi
har fået flere rene PR-kunder i hele Norden. Det
betyder, at vi har set rigtigt ved at etablere en kommunikationsafdeling med medarbejdere, der ikke
kommer fra rejsebranchen, men som er uddannet i
kommunikation.’

En lokal kunstner fra De vestindiske Øer, Sid Kalman, der også er hotelejer, lavede denne tegning af Karin kort før landing på St. Croix. Sid’s
hotel hedder Caravelle og er beliggende i Christiansted på St. Coix.
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Når Arnold Schwarzeneggerr er på farten, uanset hvor i verden det måtte være, mødes han
konstant af kvinder, hvis store ønske er at blive
fotograferet sammen med ham. Og sædvanligvis imødekommer den østrigskfødte skuespiller,
TV-producent, business man og fhv. Californienguvernør disse ønsker – som her i tilfældet
med Karin. Billedet med Karin og Arnold pryder
Karins skrivebord på kontoret.

I rejselære

’Men hvordan begyndte det hele for Karin?’
Karin stammer fra en landmandsfamilie på Mols
og er nummer to i en søskendeflok på seks:
’Derfor havde jeg skiftet alle bleerne på mine
mindre søskende, så jeg skulle i hver fald ikke
være au-pair i udlandet ligesom andre piger på min
alder,’ fortæller Karin Gert Nielsen, der efter sin
sproglige studentereksamen startede som rejseleder
hos Sechers Bus i Randers.
’Jeg er almindelig kontoruddannet hos Fris Rejser i Aarhus. Var på guideskole på Mallorca, på den
dengang kendte – og anerkendte – Holtermann›s
Guide School.’
Herefter remser Karin op alle de steder, hun har
arbejdet, fra hun forlod skolen og Mols frem til år
2000. Hun næsten kløjes i alle årstallene – hvornår
var jeg nu dér eller dér – men til gengæld har hun
helt styr på sine arbejdsopgaver og resultater i de
bureauer, hvor hun har arbejdet.
Hos Benn’s Rejser (Team Benn) i Holstebro
styrede hun busafdelingen. Men på et tidspunkt
ville Karin videre. Hun flyttede til København,
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og i 1988 fik hun arbejde hos Stjernegaard Rejser,
hvor hun solgte rejser til Egypten og oversøiske
destinationer.
’Hos Spies arbejdede jeg i IATA-afdelingen, og
da Spies købte Tjæreborg, hentede Harald Rytz
mig over til Tjæreborg, hvor jeg fik lov at bygge en
IATA-afdeling op fra grunden. Vi udstedte billetter
til store rundrejer ude i verden. Der var mange
spændende opgaver.’

Tilbage til start

Som produktionschef hos Team Travel medvirkede
Karin til, ligesom hun havde gjort det hos Tjæreborg, opbygning af firmaets ruteflyafdeling. Men
da Team Travel blev købt at Kilroy Rejser, blev hun
sagt op. Og da var det, hun fandt tiden moden til at
starte for sig selv. Hun kendte mange ledende medarbejdere i rejsebranchen, og med dette uvurderlige
netværk – især med tæt samarbejde i USA - kom
hun godt i gang. Men hvad hun selvsagt ikke kunne
vide, var, at ni måneder senere – 9. september
2001 – indtraf terrorangrebet i New York, hvor to
fly ramte de to tårne. På et splitsekund lukkede alle

marketingkasserne, og USA lukkede dørene:
’De kunder, jeg havde 11. september, havde jeg
ikke 12. september. Alt blev skrinlagt, og min
entreprenørbase tog væsentlig længere tid at bygge
op, end jeg havde regnet med. Det lærte mig også
nogle ting om at drive virksomhed. Jeg sad alene
og hjemme. Jeg havde ingen børn, og næsten
ingen indtægt, så jeg måtte leve af leverpostej. Jeg
nåede endda at komme på kontanthjælp, fordi jeg
måtte have penge. Jeg var jo ikke medlem af nogen
fagforening.
Lidt efter lidt kom jeg igen i gang. Og i dag har
jeg nogle læresætninger, jeg holder fast i: ’Vi kan
lige så godt høste i dag, for det regner i morgen’, og
’Man skal aldrig vente med at færdiggøre arbejdet
til i morgen, når det kan fuldføres det i dag.’
Min arbejdsdag er fra 7 til 24, og jeg véd, at jeg
er energisk. Indenfor 24 timer skal vi altid besvare
e-mails og telefonbeskeder. Vi bullshitt’er ikke,
men leverer varen på højt niveau!
Jeg har sat mig det mål, at Atlantic Link skal
være den, de andre kigger efter. Vor synlighed
betyder rigtigt meget. Hos os skal man tage sin

Karins kundeportefølje

ATLANTIC MARKETING ApS (Binavn: ATLANTIC LINK ApS)

Bedst kendt er Atlantic Link for sine relationer til flere amerikanske stater, Dansk
Vestindien samt Solvang i Californien.
For nylig er også Pow-Wow optaget på
kundelisten.

Kapital: DKK 126.000. Stiftet år 2000.	

I de senere år er desuden enkelte ikkeamerikanske firmaer kommet til, bl.a. den
italienskejede Silversea Cruises, Kimpton
Hotels, Valamar Hotels, tyske Steigenberger Group foruden Serbiens Nationale
Turistråd.

2007

2008

Omsætning

2.309

3.307

-

-

-

Brutto fortjeneste

2.240

2.876

1.454

1.244

2.040

Netto resultat

32

534

-228

-213

34

Egenkapital

58

592

297

84

117

Alle tal i DKK 1.000

2009

2010

2011

Soliditetsgrad i %
8
43
40
9
11
							
Ledelse:							
Anne Lise Dam Christensen, Risskov Travel Service					
Advokat Wentzel Bohn-Willeberg
Jesper Schou, Billetkontoret
Karin Gert Nielsen, Direktør
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business og sit job seriøst.
Som markedet er i dag, er vi nødsaget til at være
et skridt foran de andre – hele tiden. Vi véd, at vi
er de bedste. Og vi opfører os moralsk ordentligt.
Ellers ville vi da heller ikke have alle vore gode
kunder.’

Anerkendelse

Foruden en række amerikanske stater, De Vestindiske Øer, Californien, cruiser-lines og hotelkæder, som Atlantic Link repræsenterer i Norden, er
også andre kunder kommet til. Serbiens Nationale
Turistråd er en af de nyeste, hvor Karin i partnerskabet skal styrke Serbien som turistdestination i
Norden.
Sidste år blev det også til hæder. Karin har
modtaget Travel Award 2012 for at være bedste
turistkontor, og i fjor blev Atlantic Link desuden
modtager af forsikringsselskabet Europæiskes
Rejsepris og belønnet bl.a. for et utrætteligt arbejde
med adskillige destinationer og for at tænke i helt
nye baner, når danskerne skal vælge ferie. I 2009
modtog hun et legat på 10.000 kr. af Danmarks
Rejsebureau Forening (DRF) for at ’gøre en forskel
i rejsebranchen’. Det er alt sammen anerkendelser,
som glæder hende meget.
Det er også en glad og stolt Karin Gert Nielsen,
der fortæller, at Atlantic Link fremover skal tage
sig af salg, PR og kommunikation på vegne af en
af verdens største rejsemesser, International Pow-

Wow, overfor mødeindustrien i de skandinaviske
lande, Finland samt Baltikum.

COLA-forhold

Er der overhovedet tid til privatliv i Karins hverdag?
Ja, det er der. Karin er ikke gift, men lever i et
såkaldt COLA-forhold – couples living apart, som
hun selv kalder det:
’Heldigvis arbejder han ikke i rejsebranchen. Så
ville han sikkert blande sig alt for meget. Han arbejder i medicinalbranchen og bor i Jylland,’ siger
hun med et smil.
Foruden at løbe tre gange om ugen ved Amager
Strand er en af hendes bedste fritidsinteresser golfspillet – en interesse, hun deler med sin partner,
selv om hun med flere end 130 rejsedage om året
ikke har ret megen tid. Golf spiller hun derfor
oftest i udlandet i stedet for hjemme i Dragør Golfklub. Ligesom i sit arbejde sætter Karin også et mål
med spillet. Sidste år gik hun ned i handicap fra 36
til 24,4 – lidt af en præstation. Og i år vil hun ned
under 20.
Typisk for en pige af Karin Gert Nielsen’s kaliber
er:
’Man sætter sig et mål – og så gør man noget ved
det!’ ■

Karrieren
1982:

Sproglig student med efterfølgende ophold på
Holtermann’s Guide School
på Mallorca.

1983:

Rejseleder hos Sechers
Busrejser, Randers.

1983-86: Kontorelev hos Fris Rejser,
Aarhus.
1986-88: Benns Rejser, Holstebro.
1988:

Stjernegaard Rejsebureau,
Charlottenlund.

1989 -95: Spies Rejser/
Tjæreborg Rejser.
1995-00: Team Travel.
Januar 2001:
Etablerer sig som selvstændig
med Atlantic Link.

Tillidshverv
Formand for PATA Denmark
(Pacific Asia Travel Association).
Direktør for Discover America Committee
Denmark.

I sine år som selvstændig har Karin og Atlantic Link vundet diverse priser, bl.a. forsikringsselskabet Europæiske’s Rejsepris, som indtil i fjor har været
uddelt af foreningen Danske Rejseskribenter. Karin er forståeligt nok stolt og glad over disse anerkendelser.
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Branchens bedste antropolog
i Bella Center

Når Malina Lebrecht Hye inviterer, kommer godt og vel 45.000 gæster i løbet af en weekend. De valfarter fra nær og fjern,
og sågar Kongehuset er blandt de besøgende. Måske har du også været forbi? Adressen er: Bella Center.
Af Mia Lundholm.
MALINA LEBRECHT HYE er Arrangementschef
hos Skandinaviens største udstillings- og kongrescenter, Bella Center i København. Med råderet
over mere end 120.000 kvadratmeter kan Malina
invitere gæsterne indenfor til inspirerende udstillinger som eksempelvis Copenhagen Food Fair, Biler i
Bella, Både i Bella og naturligvis den årlige Ferie og
Fritid i Bella.
I sommeren 2011 fik Malina ansvaret for Ferie og
Fritid i Bella. Messen afholdes hvert år i den tredje
weekend i januar, så et halvt år inde i processen
sadlede Malina og hendes team op til en messe, der
på forhånd var kritiseret og udskældt af en branche,
der ikke betragtede sig som en del af disse arrangementer:
’Feriemessen lod ikke til at være blevet udviklet
det seneste stykke tid, og den var udfordret i alle
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ender og kanter – særligt fordi branchen ikke følte
sig hørt,’ fortæller Malina.
I det halve år op til messen 2012 lagde Malina øre
til kritikken og tog det ind. Hun holdt rigtigt mange
møder med forskellige repræsentanter for rejsebranchen. Og ved messen 2012 blev der ryddet gevaldigt
op i segmenterne, så messen rent indretningsmæssigt blev mere logisk opbygget.
’Herefter fandt jeg regnemaskinen frem og regnede … Vi halverede kvadratmester-priserne, så vi
kunne afholde vort 30 års-jubilæum med priser som
for 30 år siden. Desuden lagde vi en fast kvadratmeter-strategi for at imødekomme de udstillere,
der ville byde alle vore besøgende på en aktivitet
i form af en oplevelse,’ beretter Malina og understreger, at det er blevet lidt af en kæphest for hende
at fastholde, at Ferie og Fritid i Bella skal være et
oplevelses-univers:
’Og netop for at bakke op om udstillernes mulig-

hed for at blive en del af dette univers stiller vi et
antal kvadratmeter til rådighed. Feriemessen skal
være et godt sted for vore udstillere at brande sig og
samtidigt en rigtig god salgsplatform.’

Caribien

’Når du som udstiller præsenterer din campingvogn,
hvorfor så ikke hyre en dygtig kok til at stå og lave
mad i camping-køkkenet, så vi får hele oplevelsen
med? I det hele taget er campingsegmentet på feriemessen et godt eksempel på, at det er oplevelserne,
vi skal have fokus på.
Campingudstillerne deltager bl.a. for at markedsføre camping som ferieform overfor potentielt nye
campister. Derfor er det vigtigt, at vi i campinghallerne sætter gang i sanserne, så de besøgende kan
dufte, smage og dermed indånde hele campingoplevelsen på messen. Udstil med nogle af de aktiviteter, man kan opleve på campingpladsen, så de nye
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For Malina Lebrecht Hye er ingenting fremmed i
Bella Center. Hun kan koncernen i alle dens detaljer, og hun er både glad og stolt over at have
BC som sin arbejdsplads.

kunder får en oplevelse, der gør det
nemmere for dem at se sig selv som
campister på årets sommerferie. Og
på samme vis er det, hvis det er en
rejse til Tobago, du sælger – lad de
besøgende få en fornemmelse på din
stand af, hvordan det er at feriere i
Caribien,’ siger Malina.

Ferie og fritid forbundet

Messen i 2012 var nærmest som en
generalprøve for Malina, der det år
havde sin debut som udstillingschef.
’Ferie i Bella’ blev til ’Ferie og
Fritid i Bella’ og omkring 42.000
besøgende lagde vejen forbi.
I 2013 steg besøgstallet med knap
3.000 nye gæster til 44.800, og sam-

Camping satte et særligt præg
på årets rejsemesse i Bella Center.
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Bella Sky comwell
– vi gør dit møde til en succes

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

ring på 3247 3030 eller læs mere på bellaskycomwell.dk
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Malina har et stærkt familieliv, som hun bruger megen
tid på. Her er hun med børnene, den otte-årige datter,
og drenge-tvillingerne på besøg på Rosenborg Slot.

spare tid. Vi løb stærkt, og det var sjovt, hele teamet
og det interne samarbejde var en fed High Fivefornemmelse,’ fortæller hun.
Bella Center ville ikke af med Malina, og hun
ville også rigtigt gerne Bella. I 2005 blev hun fastansat som salgskonsulent i Messer & Udstillinger,
hvilken opgave hun også gik til med stor indlevelse,
og hun solgte rigtigt mange kvadratmeter på mange
forskellige messer:
’Det har altid været nærmest en sport for mig
– og qua min uddannelse har jeg også haft redskaberne: hurtigst muligt at afkode det kendetegnende
og relevante for de mange og meget forskellige
brancher, som jeg arbejder med. Det har betydet for
mig, og jeg fornemmer på mine kunder, når det har
givet kvalitet i vor kommunikation, og den vare, jeg
efterfølgende har leveret, har derfor nærmest været
skræddersyet. Målet med hvert salg er for mig, at
den pågældende kunde skal have lyst at komme
igen.’

CRM-system

tidigt lykkedes det i år at få flere charterbureauer
med, mens globetrotterne var god genbooking,
ligesom det nye 10 km.-indendørsløb blev en stor
succes, der tilførte messen den skæve vinkel og en
kvalitet, som Malina sætter fokus på fremadrettet.
’Idéen med at have sport så stærkt repræsenteret
på messen udsprang af, at folk i dag tager deres
fritid med på ferie, og sport er en vigtig del heraf.
Sportsdelen startede vi egentlig op i 2012 som et
lille område for de, der ønskede at rejse ned for at se
fodbold, tennis o.a. Men i 2013 blev sportsdelen løftet med en endnu skarpere tematisering på messen,
og vi fik udbydere af sportsresorts som bl.a. Club la
Santa og Playitas med.
Jeg lytter dagligt til rigtigt mange mennesker og
får rigtigt mange forskellige idéer. Kunsten er at
trække essensen ud af det hele.
Dertil ser jeg det som min opgave at afkode
kulturen på de meget forskellige brancher, som jeg

arbejder med, så jeg kan tilføre messerne temaer,
segmenter, aktiviteter og oplevelser, der er højaktuelle og vedkommende. Det er også det, der kendetegner antropologien,’ fastslår hun.

Bella Bella Bella siden 1998

2001 færdiggjorde Malina uddannelsen som BA.
Mag. i Antropologi, men allerede i 1998 havde hun
fået foden indenfor i Bella Center.
Fra Malina trådte indenfor første gang, følte hun
sig benovet over at have Bella Center som sin arbejdsplads. Hun kastede sig med entusiasme ud i enhver opgave: kassen, tastearbejde i teknisk afdeling,
telefonomstillingen, informationen. Hun prøvede
det hele. Sidenhen blev det til to barselsvikariater,
først som koordinator i salgsafdelingen Messer &
Udstillinger, siden som salgskonsulent på Copenhagen International Fashion Fair:
’Jeg husker, hvordan jeg løb ned til printeren for at

Livet i Bella blev afbrudt af barsel. Malina er mor
til en pige på otte år og tvillingedrenge på seks år.
Men stærkt tilbage igen blev hun i 2009 Salgs- og
Projektleder og fik mulighed for at dyrke de bløde
værdier gennem planlægning af foredrag og det
gode samarbejde med eksperter også udenfor huset.
Malina blev udnævnt til salgschef i 2011. Det var
en helt ny funktion i Bella, som skulle gå på tværs
af afdelingen Messer & Udstillinger og fungere som
et opsamlende og iværksættende led i forhold til
salgsprocesser.
En af de primære opgaver var også at implementere et nyt CRM-system. Hun mødte god kollegial
opbakning i processen. De muligheder for klik og
måling, der fulgte med det nye system, kunne nemt
være blevet opfattet som en kontrolinstans, men er
blevet brugt positivt, og det fungerer som det bør
– nemlig som god arkivering af kundehistorik og
som et godt kommunikationsled mellem ledelsen og
medarbejderne.
’Jeg er mig bevidst om mit kendskab til huset,
og at de forskellige processer i afdelingen ligger til
grund for den positive implementering og modtagelse af CRM i salget. Det er, som jeg ser det,
en stor fordel, at jeg selv har arbejdet på så mange
forskellige niveauer. Jeg kender arbejdsrytmerne og
produktionskæden i huset. Folk véd, hvem jeg er, og
accepterer mig som chef, og det er jeg rigtigt glad
for,’ siger Malina.
Og det var så lige midt i CRM processen, at opgaven med at være udstillingschef på feriemessen kom
snigende ind fra højre i juni 2011. Og udnævnelsen
til arrangementschef lå herefter lige om hjørnet.

Malina holder helle

På Stevns, i den lille by Hellested, ligger en bondegård på tre tønder land, et dejligt stykke land, hvor
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fuglesangen høres endnu tydeligere, og udsigten
over markerne kun afbrydes af kirketårnet ude i
horisonten – en fin landsby med aktive ildsjæle og
et engagement i lokallivet. Her holder Malina helle
med familien.
Til dagligt bor hun, manden og børnene på
Amager. Udover de tre fælles børn har husbonden
to store piger på 15 og 20 år. Malina er en hestepige,
og selv om hun til dagligt bor på Amager, bliver
hun aldrig helt en storbypige. Hun trækker vejret
bedst ude i naturen, men erkender, at der er langt
til Stevns, når hverdagen foregår i Bella Center.
Egentlig kunne Malina se sig selv fungere godt i et
job som gymnasielærer eller ansat i en HR-afdeling
– blot der var tale om en funktion, hvor hun ville
have mulighed for at se sig selv gøre en positiv forskel i dagligdagen. Men det har altid været Bella, og
skulle hun træffe valget, så holder hun stærkt på, at
det job, hun har nu, er det bedste job overhovedet!
Bondegården på Stevns bliver benyttet som feriebolig og til retræte i weekenderne. De seneste fem
år har Malina og co. også holdt ferie bl.a. i Malaga
sammen med sine forældre og søskende og deres familier. Det er med stor fornøjelse, hun ser de stærke
familiebånd gro endnu stærkere.

Bella Center i konkurrence

Sine erfaringer fra privatlivet og det stærke forhold
til familien gør Malina også brug af på jobbet:
’Familier, der, blandt mange københavnske tilbud,
vælger at tage på Ferie & Fritid i Bella, gør det for
at få en god oplevelse. De vil gerne inspireres – og
så vil de gerne gøre et kup. Oplevelserne og de gode
tilbud er de faktorer, der trækker folk til. Folk sætter tid af i kalenderen for at være med til messen i
Bella,’ siger Malina og sætter igen streg under, hvor

Omkring bondegården på Stevns har
Malina og hendes familie en dejlig landlig
idyl med gode muligheder for et aktivt
fritidsliv alternativt fordybelse efter en
anstrengende arbejdsuge i hovedstaden.
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vigtigt det er, at Bella Center i fremtiden er spækket
med god kvalitet.
Messen i Herning karakteriserer Malina som et
godt jysk tiltag til rejsebranchens jyske kunder:
’Feriemessen i Jylland er med til at styrke messemediets værdi – også for os. Det er en fordel, som
jeg ser det, at vi er flere messecentre, der i tale sætter messerne som kundernes mulighed for at gøre en
forskel i deres markedsføring med ’det personlige
møde’. Naturligvis er det den samme rejsebranche,
vi render efter og gerne vil sælge en stand til, men
vore besøgermålgrupper er geografisk forskellige,
og dermed er vore udstilleres kundegrundlag på de
to messer forskellige.’
Årsagen til, at Bella Center de to sidste år er
blevet svigtet af nogle af leverandørerne fra det
store udland er også Matka i Finland, der ligger
samtidigt som Ferie og Fritid i Bella. Denne messe
kan betragtes som en direkte konkurrent til Ferie og
Fritid i Bella.
Messen i Helsingfors bliver besøgt af 76.000
gæster, hvilket gør, at mange af de udenlandske udstillere tilvælger den. De kommer til den messe, der
har flest besøgende – også selvom den i overvejende
grad er ’øst-præget’, idet flere end 50 pct. af udstillerne kommer fra de tidligere Sovjet-republikker og
andre østbloklande. Men under alle omstændigheder
udgør Matka en udfordring, og den er Malina klar
til at tage op. Nye tanker ligger allerede på tegnebrættet!
Malina fortæller: ’Vi har klargjort rigtigt mange
idéer til skæve vinkler og kvalitet til messen 2014.
Vi vil lave noget, der giver genlyd, og som folk
har en holdning til. Samtidigt arbejder jeg altid
med udvikling af messer ud fra Bella Center som
bæredygtigt hus. Vigtigt er det derfor også, at vi

påtager os værtskabet med en meget større bevidsthed. Når du tager på charterrejse, har du også en
forventning om både at blive mødt på hotellet med
et pænt goddag – og siden at blive fulgt på vej med
pænt farvel. Det samme skal vi levere, og det gælder
selvfølgelig både overfor besøgende og udstillere,’
påpeger Malina.
På service-området er Bella-teamet i den grad
kommet ind i kampen. Med nye tiltag som mobile
servicevagter, der går til hånde, og Teknisk Udstillerservice, der er til stede i hallerne under udstillernes indrykning, oplever udstillerne på en helt anden
måde, at der er styr på lavpraktikken og det med en
imødekommenhed, som er en væsentlig del af det at
have en god deltagelse.
Fremadrettet bliver der ikke gået på kompromis
med kvaliteten. Og hvis det også betyder flere indlogerende i de 76,5 meter høje Bella Sky-tårne med
direkte indgang til Bella Center, så passer det godt
med Malina, der altid har koncernbrillerne på. Hun
udtrykker det sådan:
’Kvalitet kan alle blive enige om, at det vil vi
gerne …’.
Og hun fortsætter ivrigt:
’Det skal på samme tid være nemt, billigt og festligt at udstille i Bella, med færdige stande med all
inclusive, og selvfølgelig har vi derfor også tilbud
på overnatning på Bella Sky. Gæsterne skal have
oplevelser sammen med de gode messetilbud. Det er
vejen frem!’
Malina blev sproglig student fra Rysensteen Gymnasium i 1993, og dermed kan læseren nogenlunde
regne ud, at hun ikke har spildt tiden, inden hun
næste år fylder 40. ■
mia@travelpeople.dk

TAP PORTUGAL NORDIC TAKKER
FOR ET GODT SAMARBEJDE I 2012
Endnu engang har vi vundet World Travel Awards pris som
“World’s Leading Airline to South America and Africa”.
Et sådan flot resultat opnår vi kun, fordi alle vores samarbejdspartnere har ydet en flot indsats!
TAP TEAM NORDIC

World’s Leading Airline
To South America and Africa
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For at opnå resultater skal man være fokuseret, målrettet og engageret i sin indsat
– fremhæver Katia Knipschildt Østergaard,
der siden 2010 har været administrerende
direktør i brancheorganisationen HORESTA.
Et af Katias initiativer udgøres af stiftelsen af
tænketanken Turismens Vækstråd.
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En målrettet dagsorden
Katia Knipschildt Østergaard er
administrerende direktør i HORESTA.
Hun er en arbejdsbi med enorm
energi, et køligt strategisk overblik og
et klart mål. Hendes indsats på hotel-,
restaurant- og turismeerhvervenes vegne
skal både påvirke væksten i branchen
positivt og i Danmark som helhed.

Af Karen Fredslund Ellegaard
Foto News/2

KATIA KNIPSCHILDT ØSTERGAARD er født ind
i hotelbranchen og arbejdede allerede i skoletiden på
diverse hoteller som stuepige og opvasker; men måtte
dengang ikke komme i front, fordi job i frontlinjen
krævede faglært personale. Derfor fandt hun det
oplagt, da hun senere blev jurastuderende, at søge
ind til HORESTA, hotel-, restaurant- og turismeerhvervenes landsdækkende branche- og arbejdsgiverorganisation, som juridisk konsulent. I HORESTA
blev hun kontorchef, advokat og senere henholdsvis
personalechef og afdelingschef. På den måde lærte
hun alle kroge af HORESTA – og hotelbranchen – at
kende.
Med en efterfølgende karriere hos Hilton og Scandic-hotellerne, som direktør i Handels, Transport og

Omkring
Katia Knipschildt Østergaard
Alder: 43 år.
Uddannet cand.jur. fra Københavns
Universitet.
Personaledirektør på Hilton- og Scandichotelkæden 2001-2002.
Adm. direktør i HORESTA 2002.
Direktør for Handels, Transport og Serviceerhvervene 2002-07.
Adm. direktør Dansk Erhverv 2007-10
Adm. direktør HORESTA fra oktober
2010.
Gift med Lars Østergaard, med hvem
hun har to børn – Sophia på syv år og
Oliver, 14 år

Katia Knipschildt Østergaard med sin formand, hotelejer Jens Zimmer Christensen.

Serviceerhvervene og senere et job som direktør i
Dansk Erhverv var det lidt som at ’vende hjem igen’,
da hun i 2010 satte sig for bordenden som administrerende direktør i HORESTA – hvor hun i sin tid
var begyndt. Selv følte hun, at det på sæt og vis var
et helt nyt kapitel i hendes liv, som startede.
I dag er Katia helt fremme – og i hvert fald i front!
Hun har en plan, som hun arbejder meget målrettet
for at opfylde – nemlig at optimere rammevilkårene
for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, som er så
vigtig en vækstkanal for Danmark.

HORESTA i en nøddeskal
HORESTA er hotel-, restaurant- og turisterhvervets landsdækkende brancheorganisation med ca. 2.000 medlemmer.
HORESTAs medlemmer tegner sig for 85
pct. af omsætningen på landets hoteller
og godt 50 pct. af den totale restaurantomsætning i Danmark.
Organisationens medlemmer er arbejdsgiver for ca. 75 pct. af de omkring 70.000
medarbejdere i hotel- og restauranterhvervet, som sammenæagt har en årlig
omsætning på ca. DKK 30 milliarder.
HORESTA er organisation for hoteller,
restauranter, attraktioner, kantiner, service, turist- og oplevelseserhverv, spil og
casinoer samt golf og spa.

Et ønskejob

Katia har indrettet sit hjørnekontor i HORESTA’s
bygning på Frederiksberg tæt på Søerne i enkel
stil. Der er moderne kunst på væggene, designede
lamper i svag pink og en PH-gulvlampe bag det
enkle arbejdsbord. Hun er businesskvinde – elegant
klædt i mørk habit med matchende skjorte parat til at
deltage i et hvilket som helst møde med erhvervslivets repræsentanter.
I dag har hun fået følgeskab af sin datter Sophia på
syv år, der er med mor på arbejde. Sophia prøver på
ikke at kede sig ved at tegne lidt. Normalt er Katias
dag fyldt til bristepunktet med aftaler og møder og
dermed helt uegnet til at medbringe børn. Men netop
i dag er det vinterferie, og skolen er lukket. Sophia
lytter meget velopdragent til sin mor, som engageret
beretter om sin karriere og planer. Også far, Lars
Østergaard, har et krævende arbejde i hverdagen.
Det lyser ud af Katia, at hun har et job, hun
brænder for, og hvor hun har mulighed for at gøre en
forskel.
Som administrerende direktør i en organisation
med omkring 2.000 medlemmer i en tid, hvor mange
i erhvervet kæmper med en negativ bundlinje, kræver det en ekstra indsats at indgyde energi og skabe
visioner for at bevare optimismen. Katia rummer
både visionerne og idéerne, og hun har strategier
for fremtiden, overblik og handlekraft. Hun virker
simpelthen, som hun er lige i sit es, selv om det
ærgrede hende i december sidste år at erfare, at
hotelkæderne Scandic, First, Comwell og Brøchner
ville forlade HORESTA og i stedet melde sig ind i
Dansk Erhverv.
De fire hotelkæder begrundede deres valg med

33

Katia har selv stået for valg af billeder og øvrig indretning på sit kontor på Frederiksberg. Der er moderne kunst på væggene, designede lamper i
svag pink og en PH-lampe bag det enkle skrivebord. De tre værker på væggen er af kunstneren Anne Vilsbøll, mens lampen over mødebordet er
designet af Louise Campbell for Louis Poulsen.

Maria-prisen

Turismens Vækstråd

HORESTA har lanceret en ny markedsføringspris – Maria-Prisen – som i november 2012 blev givet til mesterkokken Rasmus Kofoed, der for nylig opnåede yderligere hæder og nu
kan pryde sin restaurant Geranium med to Michelin-stjerner.

Turismens Vækstråd er stiftet af HORESTA og består af 40 topledere beskæftiget direkte og indirekte med turismeerhvervene. Formand: Mads Lebech,
adm. direktør i Industriens Fond og fhv.
konservativ Borgmester i Frederiksberg
Kommune..

Maria-Prisen hylder en personlighed i erhvervet, der i særlig
grad inspirerer og bidrager til at brande Danmark som turistdestination. Med prisen følger en check på 50.000 kr.
Maria-statuetten er støbt i bronze og skabt af den danske
kunstner Line Thordarson.

Målsætning:
• Opstille fælles strategiske mål for vækst
i turisme- og oplevelseserhvervene.
• Drøfte og opstille fremtidsscenarier for
turismen.

Bronze-statuetten Maria er HORESTAs nye markedsføringspris, Marketing Award Racing International Awareness.
Prisen, der i november 2012 blev givet til mesterkokken
Rasmus Kofoed fra restauranten Geranium, ledsages af en
check på 50.000 kr. Maria-statuetten er støbt i bronze og
skabt af den danske kunstner Line Thordarson.
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• Samarbejde og udvikle én fælles
strategi og handlingsplan til indfrielse af
førnævnte mål.
• Komme med forslag til øget innovation
i turismen.
• Fungere som ambassadører for de
samlede turismeerhverv i Danmark.
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I skolens vinterferie i februar fik Sophia på syv år
lov til at komme med mor på arbejde.

ønsket om større politisk indflydelse og et mindre
kontingent.
Katia undrede sig over beslutningen så langt
som, at hotellerne ikke tidligere havde udtrykt
utilfredshed. Men sket er sket, og i dag må hun blot
konstatere, at HORESTA fortsat er langt den største
turismeorganisation og har stor opbakning i den øvrige medlemskreds. Alene i januar 2013 fik organisationen tilmed ny tilgang af medlemmer på over DKK
50 millioner i lønsum!
I øvrigt mener Katia, det er vigtigt at notere sig,
at branchen står sammen og taler med én stemme,
og at HORESTA uden sammenligning kan tilbyde
den bedste rådgivning til branchens virksomheder,
fordi organisationens rådgivere er i besiddelse af en
særdeles veludbygget specialist-viden om branchen
og dens virkefelter.

Turistpolitisk tænketank

Katia K. Østergaard har fuld gang i aktiviteterne.
Hun har skabt en ny, stærk organisation og sat en ny
erhvervspolitisk dagsorden og for alvor fået turismeerhvervene sat på agendaen. Sidste år fik hun idéen
til stiftelsen af Turismens Vækstråd, som er en ny
turistpolitisk tænketank.
Det 40 mand store udvalg tæller, ud over hoteller og restauranter, en repræsentation, der rækker
langt videre ud til eksempelvis Tivoli, Stine Bosse,
formand for Det Kongelige Teater, Bella Center,
Messecenter Herning, Carlsberg, Legoland, ISS
Danmark, VisitDenmark, Københavns Lufthavne og
Billund Lufthavn samt mange flere, der tilsammen
repræsenterer turismen i Danmark på forskellig vis.
’Turisme og oplevelseserhvervet spiller i dag en
afgørende rolle for Danmark og vor position internationalt. Det samlede erhverv er med til at brande
Danmark, ikke kun som turistdestination, men også
som en attraktiv nation for international samhandel,
investeringer og tiltrækning af arbejdskraft,’ fremhæver Katia, der samtidigt understreger erhvervslivets udfordringer i den internationale konkurrence
på områder med vore høje lønomkostninger, de
stigende råvarepriser og energiafgifter samt verdens
højeste moms på hotelovernatninger og restaurantbesøg. Alt sammen er forhold, der forringer Danmarks
internationale konkurrenceevne:
’Trods europæisk gældskrise og lavkonjunktur
vokser turismen hastigt på verdensplan og i

Europa – men blot ikke i Danmark! Og den udvikling skal vi have vendt,’ siger hun. ’Danmark er den
dyreste destination i Europa, og når vi dermed ikke
er konkurrencedygtige på prisen, stiller det desto
højere krav til de øvrige konkurrenceparametre som
f.eks. kvalitet, service og selve produktet.’
Katia konkluderer:
’Den samlede oplevelse, vi kan tilbyde vore gæster,
skal således være unik. Erhvervet har, generelt set,
haft nogle vanskelige år i den benhårde internationale konkurrence, men heldigvis findes også et antal
succeshistorier med virksomheder, der har formået
at vende udviklingen. F.eks. er vor gastronomi jo
blevet verdenskendt og høster stor international
anerkendelse.
Nok er turismen et af Danmarks største eksporterhverv, men modsat de traditionelle eksporterhverv
kan vor branche ikke outsource arbejdskraften til
billigere produktion i udlandet. Det bør politikerne
tænke grundigt over – først og fremmest fordi det
betyder fast beskæftigelse i Danmark i en situation,
hvor vor konkurrenceevne er svækket i forhold til
udlandet. Landene lige omkring os oplever at få del i
turisme-opsvinget, mens Danmark over en årrække
har mistet markedsandele, idet antallet af udenlandske overnatninger er faldet drastisk. Derfor er der
behov for at tænke nyt og handle anderledes, så også
Danmark kan få del i den internationale vækst.
Vi har behov for rammevilkår, som gør, at vi bliver
mere internationalt konkurrencedygtige. Det er
her, politikerne skal træde i
karakter. Branchen skal selv
skabe de nye produkter og
fokusere på innovation og
produktivitet. Og det skal vi
gøre ved at arbejde sammen
på tværs af hele værdikæden
og hele Danmark. Kun på den
måde bliver kagen større til

gavn for os alle!’

Danmarks image

Katia K. Østergaard udtrykker tilfredshed med, at så
mange erhvervsledere på tværs af turisterhvervet har
sagt ja til at deltage i Vækstrådet:
’At samle 40 topledere om denne fælles vækstdagsorden er en overordentlig stor gevinst og vidner
om både et behov og en høj prioritering af emnet,’
fastslår hun. ’Vi har mange udfordringer i branchen,
hvorfor det er vigtigt, at vi får defineret et fælles
vækstmål og en fælles strategi for at nå et resultat.
Vi har valgt at fokusere på den strategiske indsats
med udgangspunkt i gæstens værdikæde. Første forudsætning for flere turister er, at de overhovedet véd,
vi eksisterer. Uden for Europa, herunder på de nye
vækstmarkeder som f.eks. Kina og Rusland, er det
langt fra alle, som kender Danmark, og endnu mindre hvad vi kan tilbyde som destination. Derfor er
vort lands image og markedsføringen af samme særdeles vigtigt. Også visumregler, flyruter og i det hele
taget tilgængeligheden til Danmark er afgørende at
have fokus på. Og så skal vi selvfølgelig frem for alt
være i besiddelse af et interessant produkt samt være
i stand til at levere en kvalitet og oplevelse, som er
tilstrækkelig attraktivt til, at turisterne vælger netop
Danmark som destination, uanset om det drejer sig
om feriegæster eller forretningsrejsende.
Endelig skal vi sikre, at vi har dygtige kvalificerede medarbejdere, som er udstyret med de rette
kompetencer, så de kan give vore gæster en god – og
allerhelst unik – oplevelse. Men også resten af samfundet skal være gearet til at tage imod vore gæster
med ’åbne arme’. Det bør ske helt generelt overalt i
gadebilledet. Ellers er der mange andre destinationer, turisterne kan vælge at rejse til. En hel verden
faktisk….!’ – slutter Katia K. Østergaard. ■
karen@travelpeople.dk

Horesta-chefen Katia Knipschildt Østergaard bevæger sig scenevant blandt
nøglepersoner i både erhvervslivet og på den politiske arena. På billedet ses
hun sammen med overborgmester Frank Jensen, fhv. erhvervsminister Brian
Mikkelsen samt Bella Center’s administrerende direktør Arne Bang Mikkelsen.
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Asger Domino

valgt til ny DRF-formand
person, der har haft let ved at tilpasse sig de normer
og termer, som udgør fagets spilleregler.
Eksempelvis har antallet af klagesager, Stjernegaard har haft til behandling i Pakkerejse-Ankenævnet,
været så lavt, set i forhold til antallet af solgte rejser,
at man må bruge betegnelsen ’minimalt’.
Samtidigt hermed har han vist, at han er i stand til
at drive et rejsebureau med et rimeligt provenu. Selvom det er de færreste af kollegerne/konkurrenterne,
der kender ham personligt, så har rygtet om hans
dygtighed ilet rundt og gjort ham højt respekteret.

personer. Dermed afviser jeg bestemt ikke, at der kan
komme specielle situationer, hvor det vil være rigtigt,
at det er mig, der repræsentere foreningen. Og så skal
jeg nok være der!’
’Hvorledes synes du, i din egenskab af tidligere
erhvervsmand, at danske rejsebureauer bliver drevet? Og finder du, at der er behov for overordnede
ændringer?’
’Der er ingen tvivl om, at branchen bliver mere og
mere professionaliseret. Og det er også nødvendigt
for, at rejsebureauerne er attraktive partnere for
kunderne, så kunderne ikke lige så godt kan bestille
direkte på nettet. Jeg fornemmer, at der er et udskilningsløb i gang, hvor de dygtige bliver dygtigere,
mens de svage falder fra. For at du kan drive et godt
rejsebureau, tror jeg stadig, at man skal være optaget
af den hellige ild og brænde for at give kunderne
gode oplevelser og produkter. Det er jo det DNA, der
har drevet rejsebranchen i alle år. Bliver det hele blot
professionelt og tal, tror jeg, ånden dør. Det må den
for alt i verden ikke!’

’Mere professionaliseret’

Salg af rejsebureau

DRF’s nyvalgte topmand udtaler sig i eksklusivt interview med TRAVEL
PEOPLE om de aktuelle primæropgaver for foreningen og om, hvordan
den skal gøres mere levende.

Af Preben Jack Petersen.
ASGER DOMINO blev – uden modkandidat – valgt
til ny formand for Danmarks Rejsebureau Forening
(DRF) ved foreningens ordinære generalforsamling fredag 12. april. Generalforsamlingen, der
blev afviklet på Hotel Crowne Plaza i København,
efterfulgtes af en gallamiddag, hvor DRF’s 75 års
jubilæum blev markeret.
Ved at blive valgt til DRF-formand har Asger
Domino gjort lynkarriere i dansk rejsebranche.
Asger trådte ind i branchen for mindre end seks år
siden, efter at han gennem18 år havde været ansat
hos emballagefirmaet Brdr. Hartmann, mest kendt
for sine ægkartoner, de seneste år som administrerende direktør og koncernchef. Han gav dengang
udtryk for, at han altid havde haft en indre drøm om
selv at eje en virksomhed og stå i spidsen for den.
Det ønske fik særlig aktualitet, da Brdr. Hartmann
løb ind i en del problemer, som frigjorde Asger fra
jobbet.
Gennem årene havde Asger rejst i omkring 70
lande og var som sådan fascineret af at rejse; og da
han skulle finde nye græsgange, var overtagelse af et
rejsebureau derfor ikke den mulighed, han startede
med at vrage. Efter en sondering af branchen og
med forhandlinger til forskellige sider købte han
Stjernegaard Rejser på Lyngby Hovedgade i Kgs.
Lyngby med overtagelse pr. 10. september 2007. Den
virksomhed var sat til salg efter ejeren Niels Stjernegaards død.
Asger har således været en del af branchen i fem et
halvt år år, og han har i den periode vist sig som en

’Du har jo selv overtaget et rejsebureau, hvor ingen
kronprins fandtes. Finder du, at dette er et generelt
problem i branchen, og hvad er dit råd på det punkt?’
’Jeg tror ikke så meget på lange forløb med kronprinser. Et generationsskifte afhænger 100 pct. af den
personlighed, der skal generationsskifte, og mit råd
vil være, at man forbereder det i god tid og tilpasser
løsningen til virksomhedens type og den leder, man
selv har været, alternativt den leder, der skal udskiftes. Omvendt skal skiftet heller ikke planlægges i alt
for god tid. Så snart, man er begyndt at tænke generationsskifte, vil de fleste mangle fokus på forretningen, og derfor skal processen gå rimelig hurtigt.’
’Hvilke råd/kriterier vil du opsætte for, at et
rejsebureau, oftest med stort cash-flow, kunne være
interessant for ’ikke-branchekyndige’, når bureauet
ønskes solgt?’
’Første forudsætning er, at det har en vis størrelse. Det skal være stort nok til at have en god og
velfungerende organisation, som kan klare sig uden
den leder, der har ejet virksomheden. Dernæst skal
bureauet have en klar profil og have opbygget nogle
særlige, vedvarende styrker/produkter, der ikke bare
STJERNEGAARD REJSER A/S			
forsvinder, når ejeren stopper.’
Etableret år 1990. Selskabskapital, kr. 500.000.
’Hvilken soliditetsgrad mener du, set med erhvervsLedelse: Asger Domino, bestyrelse og direktion						
øjne, at et rejsebureau bør have for at betegne det
Gitte Falkesgaard Domino, bestyrelse						
som så sundt, at forbrugeren trygt kan lægge sine
Peter Rønne Nielsen, bestyrelse
opsparede penge i dets favn uden, at RejsegarantiRegnskabstal (i 1.000 kr)
2011
2010
2009
2008
2007
fonden skal komme i funktion?’
Omsætning
71.862
u/k
u/k
u/k
u/k
’Hvis man har over 10 pct. i soliditetsgrad, synes
Brutto fortjeneste
11.008
7.882
7.086
4.722
5.452
jeg, man har en rimelig solid forretning. I andre
Netto fortjeneste
3.318
1.803
1.396
677
1.373
brancher, hvor der fx skal investeres i produktionsanEgenkapital
6.614
4.378
3.865
2.970
3.305
læg, bør soliditetsgraden være højere, men det er ikke
Soliditetsgrad
16
12
14
12
17
nødvendigt i rejsebranchen, hvor der er få investeringer og som regel god likviditet.’
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Siden 12. april har Asger Domino beklædt formandssædet i Danmarks Rejsebureau Forening, og kilder
i branchen er spændt på at se, i hvilken udstrækning
formandsskiftet får betydning for foreningen.
TRAVEL PEOPLE har ’taget pulsen’ på den nye
formand ved at stille diverse spørgsmål om fremtiden
for DRF:
’Vil offentligheden, altså folk udenfor branchen, se
mere til DRF’s formand, efter at Asger har overtaget
hvervet, eller agter han at optræde lige så anonymt
som sin forgænger gennem 10 år, Jesper Ewald fra
FDM?’
’Jeg synes faktisk, at den hidtidige løsning, hvor
direktøren for DRF, Lars Thykier, har tegnet foreningen i forhold til pressen, er rigtig god,’ svarer Asger
på dipomatisk vis. ’Lars har gjort det godt, og jeg
finder det vigtigt, at foreningens ansigt bliver kendt/
genkendt. For en forening af vor størrelse vil det
udvande kendskabet og dermed vor styrke i medierne, såfremt vor tilstedeværelse bliver fordelt på to

Asger Domino – har gjort lynkarriere i rejsebranchen ved at blive valgt til formand for Danmarks
Rejsebureau Forening efter kun fem et halvt års
virke i branchen.

’Vi har stadig mange bureauer, som lever af at
sælge enkeltydelser – såsom ticket-only. Hvorledes
ser du disses fremtid?’
’Generelt tror jeg på, at det er vigtigt, at man har
en forretning, som er fokuseret og ikke spreder sig
over alt muligt. Der er plads til mange forskellige forretningsmodeller, og en specialiseret forretning kan
sagtens være en god forretning, hvis den bliver drevet
godt. Dem, der dør, er dem, der kan lidt af hvert uden
at være rigtig stærk på noget område.’

Samfundsdebatten

’Hvilke ideer har du for at gøre foreningen mere
moderne, levende og synlig, så den ikke ender som
en ’gammelmands-forening’? Bør DRF deltage i
samfundsdebatten – eller skal RiD fortsat være ene
herom?’
Herom gør Asger gældende:
’DRF skal bestemt deltage i samfundsdebatten, og
rent faktisk synes jeg da også, at DRF er blevet mere
synlig alene i de få år, jeg har været medlem. Dette
arbejde skal dog fortsættes og styrkes. Men vi skal
hele tiden holde foreningens overordnede formål i
fokus, nemlig at styrke medlemmernes forretning.
Det gør vi ved at være daglig rådgiver til det enkelte
bureau, ved at udbyde gode og lærerige kurser og ved
gennem politisk arbejde at skabe de rigtige rammebetingelser for branchen. Det er ikke et mål i sig selv
at være så meget i pressen som muligt, men – indrømmet – det er et middel til at styrke foreningens
overordnede formål.’
’Kunne det være en idé med et skygge-kabinet i
DRF bestående af yngre medlemmer? (Branchen er
primært bestående af personer omkring de 30 år,
som har et andet behov/ønsker end dem på 50+, der
udgør bestyrelsen. Kunne et tættere samarbejde med
Cometerne – ja, måske lige frem en fusion komme på
tale?’
’Et punkt, som vi godt kunne tænke os at styrke i
foreningen, er netop kommunikation med medlemmerne,’ siger Asger. ’Her er det oplagt at tænke de
yngre ind i processen og på den måde få inspiration
til glæde for alle i branchen.’
’Har du noget ønske om at sætte uddannelsen for
unge i branchen i system, så man opnår en mere
regelret uddannelse, måske endda i DRF-regi?’
’DRF skal ikke være en uddannelsesinstitution
for grundlæggende uddannelser. Det har vi hverken
kapacitet eller kompetencer til. Strategien for DRF
er at arbejde tæt sammen med eksisterende uddannelsessteder og påvirke disse hen mod, at der skabes
gode og relevante uddannelser for branchens medarbejdere. I det arbejde er der fokus på tre niveauer
af uddannelse: 1) Elevuddannelsen, som laves i
samarbejde med Niels Brock og Tradium i Randers;
2) Serviceøkonomuddannelse (mellemuddannelse),
hvilken gennemføres i samarbejde med Hotel- og
Restaurationsskolen; samt 3) Cand. Soc. (Master i

service-management, som er en kandidat-uddannelse
i samarbejde med CBS.) Disse tiltag vil være en
modernisering af uddannelsessystemet for branchen,
og DRF sidder bl.a. med i et Advisory Board, der
diskuterer indhold i uddannelsen.’

Garantifonden og Ankenævnet

’Garantifonden, der jo er indsat som en slags ’vagthund’ overfor rejsebureauerne, virker meget bureaukratisk. Bør DRF få en indvirkning på denne? Hvad
er dine tanker her om eventuelt nye tiltag til gavn for
både branchen og forbrugerne?’
’Indrømmet – det er en svær balance. Jeg mener
absolut, at det er i branchens interesse, at der findes
en Garantifond, der stiller krav og dermed bidrager
til, at branchen er seriøs og dermed har/får et godt
ry. I øvrigt er der vel ingen tvivl om, at branchen
allerede har fået et bedre ry gennem de senere år, og
det er min opfattelse, at Garantifonden kan tage sin
del af æren.
Imidlertid er det vigtigt, at Fondens krav til
rejsebureauerne er klare og gennemskuelige, så
rejsebureauerne véd præcist, hvilke rammer de skal
holde sig indenfor. Sådant er det ikke helt i dag, men
det forhold arbejder vi på at påvirke i en fornuftig
retning.’
’Garantifondens nye paragraf om garantistillelse
til beskyttelse af forbrugerne ved Luftfartsselskabers
konkurs må vel siges at være blevet en ’ommer’, når
kun 23 ud af 60-70 luftfartsselskaber er tilmeldt.

Norwegian har oven i købet fået dom for, at de ikke
behøver at være medlem. Hvad er din kommentar
her?’
’Det er klart ikke en tilfredsstillende situation. Det
bliver en af DRF´s helt store prioriteter at finde en
bedre løsning, og vi er i tæt dialog med det udvalg
under regeringen, der skal komme med en revision af
Rejsegarantifondsloven.
Det er vort klare mål, at der indføres en tvungen
brugerbetalt forsikringsordning, som dækker såvel
forbrugeren som rejsebureauet ved en flykonkurs.
Efter vor mening vil en 5-krone pr. flyrejse ud af
Danmark, administreret af flyselskaberne, være en
rigtig god løsning.’
’Vil du som nyvalgt DRF-formand forsøge at få en
ændring på det forhold, at klager, der indleveres til
Pakkerejse-Ankenævnet, bliver behandlet hurtigere
end i dag, hvor det går utroligt langsomt, ofte mange
måneder?’
’Pakkerejse-Ankenævnet har fået ny formand, og
der er kommet rigtigt godt gang i afgørelserne. Det
bevæger sig i en klar positiv retning, og det arbejder
støtter vi i DRF, hvor vi rigtignok har ambitioner om
at få tiden bragt yderligere ned. Men at få behandlingstiden bragt ned til eksempelvis fire uger, er nok
ikke muligt, eftersom det jo ikke drejer sig om administrative afgørelser, men faktisk om ’miniretssager’,
hvor flere parter skal høres.’ ■
preben@travelpeople.dk
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Diamond of Bodrum

Scanway Bayview i Güllük

Ingen rejsearrangør ved
mere om Tyrkiet end
Scanway/Tyrkiet Eksperten
Gennem mere end 15 år har vi sendt mere end
1 million gæster af sted på ferie til Tyrkiet, og i
dag er vi absolut størst og billigst med rejser til
Tyrkiet. Hos Scanway/Tyrkiet Eksperten mener
vi, at alle bør have mulighed for at holde en
rigtig god ferie, uden at det behøver at vælte
familiens budget.

Vega Star i Alanya

Generelle facts om
Scanway/Tyrkiet Eksperten
•
•
•
•
•
•
•
•

Egen guideskole gennem 15 år.
Har uddannet hundredvis af guider til rejsebranchen.
Egen hotelkæde med mere end 10 Tulipan Hoteller.
Egne busser.
Danske guider på vores destinationer.
Største danske rejsearrangør til både Tyrkiet & Indien.
Kontorer i København, Aarhus, Aalborg & Alanya.
Direkte ﬂy fra København, Billund & Aalborg.

København: Vester Farimagsgade 1 - 1606 København V
Aarhus: Frederiks Alle 47 - 8000 Aarhus C
Aalborg: Vesterbro 28 - 9000 Aalborg

www.tyrkieteksperten.dk - tlf. 70 108 100

Bjarne Hansen
død
Af Preben Jack Petersen.
BJARNE HANSEN, i årene 1981-2001 administrerende direktør henholdsvis bestyrelsesformand i
Maersk Air, afgik ved døden torsdag 25. april i en
alder af knapt 73 år. Hans sidste dage tilbragte han
på Hospice Sankt Lukas ved København.
Når man gennem de senere år spurgte Bjarne om,
hvornår han agtede at stoppe sin erhvervsmæssige
karriere, pegede han op i luften og sagde:
’Det er ham deroppe, der bestemmer!’
Med andre ord havde Bjarne ikke tænkt at trække
sig tilbage, så længe han blot var ved godt helbred.
Hans vægt var nok i overkanten, som det også er
tilfældet hos mange andre mænd, og selv lagde han
ikke skjul på, at han næppe ville tage skade af at
blive en halv snes kilo lettere. Men han trivedes
med hverdagen, der var præget af talrige bestyrelsesposter og engagementer – kort og godt, med
mange bolde i luften.
Imidlertid ramtes Bjarne i foråret 2012 af en
ondartet cancer. Første ’officielle pligt’, han måtte
udeblive fra, var skibsreder Mærsk McKinney
Møllers begravelse i april. Skibsrederen døde 16.
april 2012 – på Dronning Margrethes fødselsdag
– og blev lagt i jorden en halv snes dage senere.
Opmærksomme TV-seere lagde mærke til Bjarnes
hustru, Alice, på skærmen blandt de mange mennesker, der deltog i begravelsen. Men nogen Bjarne
synedes ikke.
På det tidspunkt kendte kun familien og nærmeste venner årsagen til, at den mand, der havde tjent
huset A. P. Møller i hele sit voksenliv, ikke deltog i
Mærsk McKinneys begravelse.

Bjarne Hansen i sine velmagtsdage,
som omgivelserne vil huske ham – stor,
nydelig, magtfuld, venlig og korrekt.

Wing-Partners

I månederne derefter gik det så at sige ’op og ned’

39

for Bjarne. Hans tilstand var svingende. Kemobehandlingerne var hårde mod ham, og samtidigt
tabte han vægt. Men han nægtede at give op, og i
nedsat tempo forsøgte han at klare sine diverse tillidsposter, som han dog havde reduceret kraftigt i
antal. Formandsposterne i Billund Lufthavn og hos
helikopterselskabet Bel-Air, hans to hjertesager,
beholdt han, og det samme gjorde han, hvad angik
hans sæde i Post Norden’s bestyrelse, hvor han
satte stor pris på sit samarbejde med Fritz Schur.
Ledelsen i Bjarnes private konsulentfirma, WingPartners, der var en slags ’knudepunkt’ for de
forretningsmæssige aktiviteter, uden dog at være
et holdingselskab, overlod han til sin mangeårige
informationschef i Maersk Air, Marita E. Petersen,
henholdsvis Jimmy Kjærsvold, tidligere cargochef i
Maersk Air. (Marita blev medejer af Wing-Partners
ved firmaets start i 2004. I forbindelse med Bjarnes
død er datteren Christina indtrådt som administrerende direktør.)

Bjarnes sidste fremtræden

I september besluttede Bjarne sig for at deltage i

den årlige festlighed, som tidligere medarbejdere i
Maersk Air – de såkaldte ex-DM’ere – lod afholde
på Søpavillonen i København. Han sørgede for følgeskab fra et par af ex-DM’erne, Ursula Bresemann
og Inger Ollendorff, begge med bopæl ganske nær
sit hus i Charlottenlund, så han ikke skulle møde
frem alene.
Selvom nogle af festdeltagerne blev lettere
chokeret over at se en klart svækket Bjarne, forløb
aftenen tilfredsstillende – også for Bjarne, der var
glad for at være sammen med de mange tidligere
medarbejdere fra Maersk Air-epoken.
Ligeledes ved Danske Luftfartsjournalisters
julefest i december, med uddeling af årets Luftfartspokal, følte Bjarne sig frisk nok til at deltage.
Han havde selv modtaget Pokalen i 1986, og i sin
egenskab af tidligere pokalmodtager var han en
selvskreven gæst til disse årlige arrangementer,
som han altid så frem til med stor interesse, og han
glædedes til enhver tid over at møde gamle kolleger og venner fra luftfarten.
Luftfartspokal-arrangementet 2012, der fandt
sted i Vilhelm Lauritsen-terminalen i Københavns

Lufthavn fredag 7. december, blev således en stor
dag for Bjarne. Han havde det efter omstændighederne godt, og gensynet med gamle ansigter gjorde
dette festarrangement til noget ganske særligt for
den tidligere så markante luftfartsmand.
Hvad dog kun de færreste havde en formodning
om, var den kendsgerning, at Bjarnes deltagelse
skulle vise sig at blive hans sidste offentlige
fremtræden i den danske luftfartsverden. Få dage
efter Pokaluddelingen begyndte det nemlig igen
at gå ned ad bakke for ham. Kræfterne slog ikke
til mere. Han blev indlagt på Gentofte Hospital,
senere overflyttet til Rigshospitalet og til sidst til
Hospice Sankt Lukas, hvor han udåndede torsdag
25. april.

A. P. Møller

Trods de mange forskelligartede aktiviteter, Bjarne
altid – og i særdeleshed gennem den seneste halve
snes år – havde været omgærdet af, har det i alle
tider været hans mange år hos A. P. Møller, der har
fyldt mest. Det har Bjarne aldrig lagt skjul på.
Med en realeksamen i hånden kom han i 1957 i
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Af Jørgen Nie
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lsen, Cimber

lære i APM-højkvarteret, der dengang var beliggende på Kongens Nytorv midt mellem Bredgade
og Store Kongensgade.
Efter elevtiden, der afsluttedes i 1960, skulle
værnepligten aftjenes, hvilket bl.a. skete i garderuniform. I 1962 vendte han tilbage til Kongens Nytorv, hvor han, efter et par år som befragter, arbejdede som direktionssekretær (1964-69) og dermed
blev en af de medarbejdere, der kom ganske tæt på
skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, der fra 1965
stod i spidsen for det store, verdensomspændende
rederiforetagende. Faderen, skibsreder Arnold
Peder Møller, døde i juni 1965, men han havde
gennem en længere tid været fraværende på grund
af sygdom, og derfor var det sønnen Mærsk, der i
praksis stod i spidsen for det betydelige rederiforetagende, allerede inden han officielt tog over.

Maersk Air

1969 blev året, hvor Bjarne Hansen tiltrådte i den
virksomhed, der senere skulle blive hans livsværk.
Han blev placeret i det nyetablerede Maersk Air og
fik i begyndelsen position som salgschef.
Fem år senere avancerede han til chef for salgsafdelingen, således salgsdirektør, og i 1981 nåede
han toppen, idet han udnævntes til Maersk Air’s
administrerende direktør.
Meget hurtigt fik Bjarne skabt nogle rammer
omkring Maersk Air, der betød respekt omkring
selskabet – ikke blot på lokalt plan, men også
internationalt. Et fly med den blå Maersk-stjerne på
haleroret var et kvalitetsstempel overalt, hvor det
kom frem.
Selvom hverdagen i virksomheden selvfølgelig
blev drevet af et bredt team, så skete der stort
set intet i det selskab, uden at det havde passeret
Bjarnes skrivebord. Han satte et så stærkt fingeraftryk på ’hele rotunden’, at medarbejdere i alle
APM-foretagender samt hos Maersk Air’s samarbejdspartnere åbent omtalte det som ’Hr. Hansens
Airline’.
1997 blev han Maersk Air’s bestyrelsesformand
samtidigt med, at han udnævntes til skibsreder i
APM og overtog ansvaret for Maersk Contractors
(senere Maersk Drilling).

Kartelsagen

Kartelsagen, der omfattede et ulovligt samarbejde
mellem Maersk Air og SAS, kostede hoveder i
begge disse selskaber. Hos SAS var det Vagn Sørensen, der måtte forlade sit job, og hos Maersk Air
var det både Bjarne og hans nærmeste medarbejder, Ole Dietz, det gik ud over.
For A. P. Møller var det spørgsmålet om at sende
et klart signal til både myndigheder og offentlighed
om, at man havde forstået budskabet. Bøden på
knapt DKK 100 mio. blev betalt prompte, og samtidigt viste man for åbent tæppe, at man fjernede
både bestyrelsesformand (Bjarne) og den administrerende direktør (Ole) – uanset hvem i systemet,
der måtte være den egentlige synder.
At man ikke havde noget reelt ønske om at sige
farvel til hverken Bjarne eller Ole, gik op for alle
og enhver, da Bjarne samtidigt blev tilbudt en af de
største poster i APM-koncernen i form af chefstillingen i Far East, hvor han fra Singapore skulle
have ansvaret over samtlige APM-selskaber og
filialer i 22 asiatiske lande, mens Ole blev tilbudt
CEO-posten hos Switzer Bjergningsselskab i
Amsterdam.
Bjarne accepterede APM’s tilbud og sad i Singa-

pore i et par år, mens Ole sagde klart nej og straks
vendte APM ryggen.
Til medierne udtalte Bjarne:
’Som bestyrelsesformand er ansvaret i yderste
led mit. Og da et ansvar ikke kan gradbøjes, er der
kun én ting at gøre: at sige tak for mig og gå.’
Ekstrabladet oversatte Bjarnes udtalelse til
hverdags-dansk:
’Jeg tager skraldet …’

Medarbejderne

Når man spurgte Bjarne om hans største glæde fra
Maersk Air-epoken, lød svaret altid:
’Det var det sammenhold, der var imellem medarbejderne.’
Og han fortalte gerne om, hvordan han til stadighed mødte tidligere medarbejdere, med hvem han
mindedes de gode år, de havde haft sammen, og
hvor man i fællesskab udviklede et flot luftfartsselskab.
Selvfølgelig var der også skuffelser undervejs
som i ethvert andet firma. Andet ville også have
været mærkeligt. Største skuffelse fik han dog,
efter at han selv var helt væk fra APM: Det var,
da han med stor beklagelse måtte konstatere, at
Maersk Air efterfølgende ikke kunne klare sig og
pludselig ikke fandtes mere. Den situation indtraf
i 2005.
Til gengæld glædede han sig, midt i al skuffelsen
over Maersk Air’s forsvinden, over, at Star Air, der
var blevet startet som et barn af Maersk Air, gjorde
det så flot.
Bjarne var en stolt mand. Og han havde noget at
have sin stolthed i.

Danair og charter

Sammen med sine skiftende bestyrelser opbyggede
Bjarne Hansen et utraditionelt luftfartsselskab,
hvilke der på alle måder kom til at stå stor respekt
omkring. Når et fly med den blå stjerne på haleroret landede i hvilken som helst lufthavn i verden,
var der fra første øjeblik opmærksomhed omkring
maskinen.
I de første år af sin eksistens var det indenrigstrafikken i Danmark, Maersk Air koncentrerede
sig om – parallelt med chartertrafik til Middelhavsområdet.
På hjemmefronten deltog Maersk Air sammen
med Cimber Air og SAS i Danair-samarbejdet, der
i skæret fra de daværende monopol-tider havde
opdelt de danske indenrigsruter imellem sig. SAS
fløj på hovedruterne fra København til henholdsvis
Aarhus og Aalborg, mens Cimber Air holdt sig til
trafikken mellem hjemmebasen Sønderborg og
hovedstaden. Maersk Air satte sig på de resterende
ruter, som gik fra København til Billund, Skrydstrup, Esbjerg, Odense, Rønne samt Færøerne.

skibe udgjordes af færinger. (Eksempelvis er
flagskipperen på APM’s største fartøj, m/s Emma
Maersk, færing.)
Billund fik ligeledes en høj placering hos Bjarne,
der i mange år havde et forbilledligt samarbejde
med den daværende lufthavnschef, Hans Erik Christensen, kaldet ’Hec’. Bjarnes planer om at gøre
Billund Lufthavn til base for et net af udenrigsruter
blev varmt støttet af Hec, og første initiativ i den
retning blev taget i 1984, da nye EU-regler åbnede
mulighed for etablering af trafik mellem lufthavne,
der lå udenfor gruppen primær-lufthavne. Sådan
status havde både Billund og Southend Airport
ved London, og mellem disse to lufthavne startede
Maersk Air sin første udlandsrute i henhold til de
nye regler.
Hen ad vejen blev reglerne om, hvortil der måtte
flyves, lempet, og den ene nye rute efter den anden
til europæiske storbyer skød op i Billund. Maersk
Air blev dermed en hård konkurrent til SAS, der
selvsagt havde et stærkt ønske om, at al udlandstrafik skulle gå via København.
Men SAS kunne ikke forhindre udviklingen.
Bjarne gjorde Billund Lufthavn til ’Vest-Danmarks
internationale lufthavn’, og den status har den
sydjyske lufthavn stadigvæk, om end ikke i helt
samme omfang som dengang Maersk Air eksisterede.
For Bjarne var det derfor både en tillidserklæring
og en hædersbevisning, da han i 2007 udnævntes
til bestyrelsesformand for Billund Lufthavn. Og
ikke mindre blev hans glæde, da det ældste barnebarn, Nicolas, under morfars alvorlige sygdom
tiltrådte som erhvervspraktikant i netop Billund
Lufthavn. Det var et betydeligt lyspunkt midt i den
ellers alvorlige situation.
Bjarne Hansen vil blive husket som en af de mest
fremtrædende personer i dansk luftfartshistorie.
Preben Jack Petersen.

Billund og Færøerne

Billund og Færøerne var de to destinationer, der
fascinerede Bjarne mest.
At flyve på Færøerne var i sig selv en udfordring,
men det forhold, at flyruten Færøerne-København
var en livsnerve for befolkningen på de nordatlantiske øer, vurderede Bjarne som en forpligtelse til
fortsat at opretholde den trafik. At ruten desuden
oparbejdedes til at være et lille guldæg for Maersk
Air, gjorde selvsagt ikke interessen mindre. Endvidere spillede det selvsagt en rolle, at rederiet A.
P. Møller var dybt forankret i øgruppen derved, at
en stor del af besætningsmedlemmerne på rederiets

Se billeder fra begivenheder, hvor Bjarne
Hansen har været medvirkende, på de
følgende sider.
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Gennem Maersk Air’s første
leveår var faciliteterne i Københavns Lufthavn rimelig
små. Grundlaget for Maersk
Air var overtagelsen af Falck
Air, der havde haft base i
Odense, og som derfor ikke
var etableret i hovedstaden.

I 1991 indgik Maersk Air samarbejde med Grønlandsfly om
beflyvning af ruten Narsarsuaq-København. Maersk Air vandt
licitationen i konkurrence med SAS og Icelandair. I forbindelse
med første afgang til Narsarsuaq blev arrangeret en sejltur på
Eriksfjorden i Syd-Grønland, hvorfra billedet stammer. Steen
Rohdemeier, der dengang var halvpartejer af touroperatøren
Arctic Adventure, ses skænke champagne op i glassene for
Bjarne Hansen og dennes bestyrelsesformand, Troels Dilling.

Efter at Bjarne Hansen i 1970’erne var blevet udnævnt til salgschef i Maersk
Air, samlede han et salgsteam omkring sig, som han på ovenstående foto
sidder sammen med. Om Bjarne selv havde placeret sig mellem to af de
kvindelige sælgere, eller om det var kvinderne, der absolut ville sidde ved
siden af Bjarne under fotograferingen, melder historien ikke noget om.
Da Maersk Air i 1984 etablerede sin første
udlandsrute, måtte der ikke flyves til primærlufthavne af andre end national carriers, fra Skandinavien således SAS, og for
Maersk Air betød det, at man ikke kunne
flyve til hverken Heathrow eller Gatwick.
Bjarne etablerede i stedet en rute fra Billund
til Southend syd for London, og strækningen
fra Southend til Liverpool Street Station blev
tilbagelagt med tog på 1. klasse.
Billedet er fra indvielsen af den ny rute
Billund-Southend-London, hvor Bjarne (nr. 3
fra venstre) er fotograferet med staff fra Maersk Air, Southend Airport samt British Rail.
Der skåles for succes med ruten. Bemærk,
at de to Maersk Air-piger naturligvis ikke har
glas i hånden, eftersom de var iført uniform!

42

En af de tillidsposter, Bjarne Hansen var særlig glad for, var hvervet
som bestyrelsesformand i helikopterselskabet Bel-Air. Det skyldtes
det faktum, at selskabets ejer og CEO, Susanne Lastein, havde været
pilot i Maersk Air’s helikopter-division, hvorfor det var en særlig glæde
for Bjarne at se sin tidligere medarbejder ’under egne vinger’.

BJARNE HANSEN
1 9 4 0 - 2 0 1 3
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Maersk Air igangsatte i 1997 en feederrute fra
Aalborg til Billund for på den måde at trække
nordjyske passagerer ind i sit rutenet med BLL
som udgangspunkt. Initiativet var en ’venlig
hilsen’ til SAS, der havde generet Maersk Air
ved at åbne en rute fra BLL til Frankfurt med
afgang 10 minutter før DM’s afgang.
Ved feederrutens premiere havde daværende lufthavnschef i Aalborg, William Bluhme,
rullet den røde løber ud. På billedet ses Bjarne
og William før første afgang.

I 2010 indledte det mellemøstlige luftfartsselskab Emirates trafik på København, hvilket blev markeret ved en
gigantisk og særdeles eksklusiv festlighed på Nationalmuseet. Blandt gæsterne var Bjarne Hansen, der på billedet
ses sammen med Stig Thygesen, der dengang var CEO i
handlingselskabet Novia.

Da Tom Clausen indledte sit otium efter en lang karriere
i dansk charterlufttrafik, senest som CEO hos Thomas
Cook Airlines, blev der holdt tak-og-farvel-party på Beghuset i Dragør, hvor Bjarne Hansen var en af gæsterne.
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Bjarne Hansen fotograferet med Billunds nye
lufthavnschef, Kjeld Zacho Jørgensen, som
han i sin egenskab af bestyrelsesformand i Billund Lufthavn præsenterede ved en reception i
lufthavnen 1. september 2010. Kjeld havde dog
sat sig i stolen allerede tre måneder forinden.

BJARNE HANSEN
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Som bestyrelsesformand deltog Troels Dilling sædvanligvis i alle Maersk Air’s indvielsesflyvninger. På billedet ses han sammen med sin 24
år yngre hustru, Ingelise Skyum, og, til højre i billedet, Bjarne Hansen.
Troels døde i februar 2009 i en alder af 88 år.

Efter fusionen af Maersk Travel og DFDS Travel i efteråret 1996 holdt
Bjarne Hansen og DFDS-chefen Niels Bach pressekonference på færgen
Crown of Scandinavia, hvor de informerede om betydningen af det sammensmeltede rejsebureau, og samtidigt præsenterede de bureauets nye
direktør, Lene Hildebrandt Steenberg. Det blev oplyst, at Maersk/DFDS
Travel herefter ville opnå en total omsætning på DKK 1 milliard svarende
til 17 pct. af den samlede BSP-omsætning i Danmark.

En af Maersk Air’s mange europæiske ruter ud af Billund gik til irske Dublin, som også blev genstand for en særlig indvielsesflyvning med inviterede
gæster. På trappen udenfor det hotel, gruppen boede på, ses hoteldirektøren flankeret af Maersk Air-cheferne Ole Dietz og Bjarne Hansen.
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En af Maersk Air’s kvindelige piloter, Susie Frank, var kaptajn på indvielsesflyvningen fra København til Lissabon søndag 26. marts 2000. Hun var den
absolutte blondine, så godt ud og tiltrak tre gentlemen’s bevågenhed ved
afgang – nærmest flyet Bjarne Hansen, dernæst lufthavnsdirektør Niels Boserup og, helt til højre, Ole Dietz, viceadministrerende direktør i Maersk Air.

Bruxelles hørte med til buketten af europæiske hovedstæder,
som Maersk Air, i et tæt samarbejde med Sabena, gav Billund nonstop-forbindelse til. På billedet ses Bjarne Hansen
sammen med Sabena-chefen i Danmark, Grete Feldt, på den
første DM/SN flight til Bruxelles.
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Bjarne Hansen og hans nærmeste medarbejder, Ole Dietz, i samtale med Egyptens
ambassadør i Skandinavien, Samira Ekdawi,
i forbindelse med åbningen af ruten København-Cairo.

BJARNE HANSEN
1 9 4 0 - 2 0 1 3

Stor hæder i London
Bjarne Hansen var en glad mand, da Maersk Air i
1994 blev valgt til ’Nordens Rejsevirksomhed Nr.
1’ af et eksklusivt læserpanel hos det daværende
rejsebrancheblad Stand By; og mindre blev glæden
ikke, da kåringen skulle finde sted på verdens største og mest ansete rejsemesse World Travel Market
(WTM) i Earls Court i London.
Kåringen fandt sted i overværelse af fremtrædende rejseprofiler fra det meste af verden og fik

derved den globale opmærksomhed, som Maersk
Air havde gjort sig fortjent til. Konkurrencen var
global med 15 forskellige regioner, heraf Norden
som en af dem.
Bjarne havde før arrangementet i London pointeret, at selskabets succes i første række skyldtes
medarbejderne, og at han følgelig ikke havde noget
ønske om at stå alene på scenen ved prisoverrækkelsen. På turen til London var han derfor

ledsaget af to af de ansatte – den ene fra luften og
den anden fra jorden. Det var supervisor Annette
Harritsø, der fløj som kabinechef, og Lene Poulsen,
souschef på Stationen i Billund.
Bjarne blev sammen med Annette og Lene
interviewet til BBC, og udsendelsen om Nordens
bedste luftfartsselskab kunne samme dag ses
verden over. ■

DM-medarbejderne Annette Harris og Lene
Poulsen med udmærkelsen, der var dokumentation for vinderpladsen i konkurrencen om
Nordens suverænt bedste rejseselskab. Bag
Annette og Lene ses Alastair Morton fra WTM og
en lykkelig og glad Bjarne Hansen.

Hverken Bjarne Hansen eller Annette Harris og Lene Poulsen kunne
skjule deres glæde over at have besat vinderpladsen i den nordiske
del af den verdensomspændende konkurrence på WTM.

Efter arrangementet i Earls Court blev lunch indtaget på det eksklusive spisested Aux Bon Amis. Bjarne Hansen ses på venstre side
af bordet, direktør Ole Skov fra Ole Skov Lydteknik ved bordenden,
mens Mr. Feel Good skænker op for Ole Skovs hustru, Edel. I midten til
højre sidder Bjarnes hustru, Alice, der havde en god dag på gemalens
vegne, og helt til højre journalist Preben Jack Petersen, daværende
udgiver af Stand By, i dag Travel People.
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Billund Lufthavn
var Bjarnes baby
Billund Lufthavn var Bjarnes baby. Ingen tvivl herom!
Med opdelingen af dansk indenrigsflyvning i
Danair-regi havde Maersk Air fået tildelt Billund
som en af de lufthavne, selskabet fik eneret på at
beflyve med rutetrafik, og første skridt til noget mere
end så blev taget i 1984, da ’de bå’, som selskabet
populært blev benævnt af branchefolk, åbnede trafik
mellem Billund og Southend ved London. At flyve til
Southend var en betydelig udfordring, idet det ikke
var tilladt at kalde Southend for en London-lufthavn,
men da Bjarne fandt ud af, at han kunne inkludere en
1. kl.s togbillet fra Southend til Liverpool Street Station i London, var der i hvert fald ingen, der kunne
forbyde ham at annoncere med London som mål for

rejsen. Og sådan foregik det frem til den dag, da EU
åbnede op for direkte trafik til London-Gatewick.
Herefter gik det slag i slag med åbning af nye ruter
fra Billund til europæiske hovedstæder og andre
storbyer, og i alt har Maersk Air gennem årene
opereret mere end 20 forskellige udlandsruter fra
Billund.
At Maersk Air havde så stor succes med sine udlandsruter fra Billund, gjorde selvsagt, at man ikke
fik lov at være alene på det marked. Først og fremmest blev også Sun-Air, med hjemmebase i Billund,
en mærkbar spiler på markedet, ligesom enkelte
udenlandske selskaber, bl.a. fra Baltikum, kom til.
Sammenlagt voksede trafikken på Billund i en sådan

grad, at lufthavnen ikke blot havde rang af Danmarks næststørste lufthavn, men tillige markedsførte
sig som ’Vest-Danmarks internationale lufthavn’.
I 2001 trådte Bjarne tilbage fra Maersk Air, hvor
han gennem de senere år havde besat posten som
bestyrelsesformand, men i 2006 opfordredes han til
at sætte sig i formandssædet i bestyrelsen for Billund
Lufthavn, og selvom han på det tidspunkt var blevet
indvalgt i bestyrelsen for Københavns Lufthavne
A/S, så var han ikke længe om at sige ja tak til den
udfordring. Det var, trods alt, Billund Lufthavn, der
havde den største plads i hans hjerte.
Bjarne sad for bordenden i Billund Lufthavn frem
til sin død i april i år. ■

Det oprindelige Sterling Airways fik tilbage
i 1960’erne sat skub i trafikken i Billund
Lufthavn, der snart blev hovedbase for jysk
chartertrafik; men det var Maersk Air, der
i 1980’erne gjorde den sydjyske lufthavn
til’Vest-Danmarks internationale lufthavn’.

Bjarne Hansen var i alle år en kendt figur i Billund Lufthavn. Det var hans fly, der satte sit præg på den sydjyske lufthavn. Alle vidste, hvem han
var, og der stod respekt om hans person. På billedet ses han med sin informationschef, Marita E. Petersen.
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Bjarne Hansen og Maunu von Lüders, Finnair's
chef i Danmark, ønsker hverandre tillykke med den
ny rute,som skal give SAS kamp til stregen.

Maersk Air gik ind
på Stockholm
1997 var året, da Maersk Air for alvor lagde sig
ud med SAS, idet man gik ind på SAS' guldrute
København-Stockholm. Den disponering var godt
nok irriterende for SAS.
Satsningen på Stockholm skete i et tæt samarbejde
med Finnair, og de to selskaber gennemførte tilsammen otte turn arounds pr. dag.

Passagerer, der kun medbragte håndbagage, kunne
gå direkte til gate, hvor de blot skulle møde 10
minutter før afgang. Der var mange små servicedetaljer, som SAS så på med en vis forundring og
misundelse.
Alligevel blev samarbejdet med Finnair ikke
langvarigt, for allerede i oktober året derpå valgte

Maersk Air at samarbejde med SAS, og det var den
koordinering, der senere førte til den meget omtalte
kartelsag. ■

Bjarne Hansen og Ane McKinney Uggla med Maersk Air's bestyrelsesformand, Troels Dilling.
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Tivoligarden var engageret til at gøre premieren på den ny rute ekstra festlig. Bjarne
Hansen havde en svaghed for gardister,
idet han selv havde aftjent sin værnepligt i
Den Kongelige Livgarde. Til højre for Bjarne
Hansen ses Ane McKinney Uggla Møller,
datter af skibsreder Mærsk McKinney Møller,
henholdsvis Maunu von Lüders, Finnair.
Også ved returflyvningen fra Stockholm til
København var der opstilling af Tivoligarden.
Ved siden af Bjarne Hansen ses Eero Ahola,
chef for Finnair's internationale trafik.

Ane McKinney Uggla Møller klipper stod for
den ceremonielle snoroverklipning før afgang
fra København.

I slutningen af 1990'erne åbnede Maersk Air så mange nye ruter, at Bjarne Hansen næsten
kunne betræde talerstolene både på Kastrup og i Billund i blinde.
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Kartelsagen sendte Bjarne
til Singapore
Da opgaverne i Far East var løste,
vendte Bjarne Hansen hjem til et aktivt
liv i bestyrelsesværelserne.

Da skibsreder Mærsk McKinney Møller i 2001
foreslog Bjarne Hansen, at han – som en følge af
kartelsagen – rejste til Singapore og overtog ledelsen
af samtlige APM-aktiviteter i Far East, selskaber i
22 lande med i alt 8.000 medarbejdere, var mange
iagttagere i tvivl om, hvorvidt der var tale om en
deportering eller en forfremmelse.
Selv var Bjarne dog ikke det mindste i tvivl om,
at såfremt man ikke havde stået med en kartelsag,
så var han ikke blevet sendt til Singapore, men var
forblevet i Danmark. Så langt kunne man godt tale
om en deportering, men omfanget og betydningen
af det job, Bjarne skulle overtage, viste med al tydelighed, at den gamle skibsreder i hvert fald ikke bar
nag. Tilsyneladende var der fra hr. Møller tale om et
signal til myndigheder og offentlighed om, at APM
havde forstået budskabet og foretaget action.
Til pressen sagde Bjarne ikke meget andet end de
bevingede ord om, at ansvaret i yderste ende var
hans, og at et ansvar ikke kan gradbøjes. Det udtryk

Bjarne Hansen var chef for A. P. Møller’s aktiviteter i Far East fra 1. september 2001 og to
år frem. Han havde kontor på 10. etage i et højhus i centrum af Singapore med ansvar for
selskabets afdelinger i 22 lande og i alt 8.000 medarbejdere. Alene ved kontoret i Singapore arbejdede 600 ansatte.

er allerede blevet klassisk – eller historisk, om man
vil – på linje med hr. Møllers velkendte ord om ’ved
rettidig omhu’.

Ny Asia-organisation

Bjarne Hansen på kontoret i Singapore med to af sine sekretærer – Kathryn Tan og Ivy Ong.

Under sine to år i Singapore skulle Bjarne først og
fremmest ’rydde op’ efter sin forgænger, Flemming Ibsen, og dertil havde han til opgave at opdele
regionen i fire afsnit, der med hver sin leder kunne
arbejde uafhængigt af hinanden: Southeast Asia med
hovedkontor i Singapore, Australia/New Zealand,
Japan/Korea henholdsvis Great China (Kina, HongKong og Taiwan).
Da den nye Asia-organisation var på plads og
opgaverne i Singapore dermed løste, indgav Bjarne
sin opsigelse til A. P. Møller, og et halvt år senere,
dvs. i sommeren 2003, fratrådte han – til stor glæde
for først og fremmest hustruen Alice, men også for
børn og børnebørn, der gerne så farmand og morfar
på hjemmefronten.
Næppe var det kommet frem i danske medier, at
Bjarne ville trække sig fra A. P. Møller, før det væltede ind med tilbud om både jobs og bestyrelsespo-

51

Den syv-takkede stjerne – efter sigende med én tak pr. ugentlig arbejdsdag – var ikke til at tage fejl af. Den var det første, både medarbejdere og gæster blev mødt af, når de kom til kontoret i Singapore.

ster. En af henvendelserne kom fra lufthavnsdirektør
Niels Boserup, der på vegne af CPH’s bestyrelse
opfordrede ham til at tage plads i bestyrelsen for den
danske storlufthavn. Det gjorde han, men skiftede
efter et par år til Billund Lufthavn, hvor han blev
indvalgt som formand. På grund af gammel kærlighed til den sydjyske lufthavn valgte han det tilbud
på bekostning af hvervet i Københavns Lufthavn.
’Gammel kærlighed ruster ikke,’ sagde han.
En lang række andre bestyrelsesposter blev det
ligeledes til. ■

Bjarne Hansen måtte affinde sig med,
at aktiviteterne i Far East var præget af
søfart – og ikke af luftfart.

Bjarne Hansen fotograferet med en af sine nære
medarbejdere, Morten Engelstoft. Han forlod
Singapore nogenlunde samtidigt med Bjarne, idet
han var udnævnt til Area Manager i Syd-Europa
med base i Genoa.
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Gennem mange år (1971-2004) var
Maersk Air’s fly et dagligt syn i den lille
lufthavn på Vágar.

Bjarnes kærlighed
til Færøerne
Bjarne havde både færinger og Færøerne som sine venner.
34 ÅRS BEFLYVNING af Færøerne betyder ikke
blot, at man får mange venner på Færøerne – men
også, at man får Færøerne som ven.
Sådan gik det også for Bjarne Hansen, for hvem
Færøerne blev noget ganske særligt. Ganske vist var

det ikke ofte, Bjarne aflagde besøg på de nordatlantiske klippeøer, men når det skete, nød han det til
gengæld i fulde drag.
Maersk Air overtog trafikken mellem København
og Færøerne pr. 1. marts 1971, efter at Icelandair

havde trafikeret ruten i nogle år. Islændingene
foretog to til tre gange om ugen en mellemlanding på
Færøerne, når de fløj mellem Keflavik og København.
Icelandair var ikke så glad for mellemlandingen

Når Bjarne præsenterede Maersk Air’s årsregnskab for pressen, skete det altid på en af
de destinationer, hvortil Maersk Air fløj. I maj
2001 foregik præsentationen på Færøerne,
i den historiske Parnas-mødesal på Hotel
Hafnia i Thorshavn.
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Maersk Air’s agent på Færøerne, Flogfelag Føroya, havde joket med Gunnar Tietz, administrerende direktør i Danair, og Maersk Air-cheferne Bjarne Hansen og Ole Dietz ved at karikere dem på papfigurer. Gunnar, Bjarne og Ole stillede dog gerne op i genkendelsens tegn.

på Færøerne, fordi man havde haft en tragisk ulykke
i september 1970, hvor flyet ramte en klippevæg på
øen Mykines, hvorved otte personer mistede livet og
mere end 20 andre blev kvæstet.
Dertil kom, at Danair (paraplyselskab for dansk
indenrigstrafik) gjorde gældende, at der var tale om
dansk indenrigstrafik, som islændingene burde holde
fingrene fra.

Bjarne Hansen ribber sejlet på udflugtsskibet Nordlysið, som er et fast punkt på
programmet for udenlandske turistgrupper, der kommer til Færøerne.

Samfundsansvar

Bjarne var i 1971 salgschef hos Maersk Air, men
netop i den position kom han i begyndelsen af selskabets virke på Færøerne ofte dertil for at opbygge
en salgsorganisation. Senere blev besøgene mere
sporadiske samtidigt med, at kærligheden til øerne
kun blev stadig stærkere.
I de første år blev der fløjet med Fokker F-27, og
fra februar 1977 gik Maersk Air over til at bruge
Boeing-fly, i begyndelsen af typen -200.
Som eneste luftoperatør på Færøerne havde
Maersk Air et samfundsansvar – både med hensyn
til passagertransporten og fragten, der øgedes i omfang, som årene skred frem. Det ansvar var Bjarne
sig bevidst, og det udmøntede sig bl.a. i et tæt samarbejde med de færøske myndigheder. Mange specielle
forhold gjorde sig gældende på Færø-flyvningerne.
Først og fremmest spillede vejret naturligvis en rolle,
og når landing i Vágar-lufthavnen ikke var mulig,
gik flyet videre til Bergen, hvor det afventede bedre
vejr. Post til Færøerne skulle have første prioritet,
hvorfor der ofte blev installeret seat containers i
flykabinen med et færre antal passagersæder som resultat. Båretransporter til Rigshospitalet reducerede
ligeledes antallet af passagersæder – og tilsvarende
var der flere andre forhold, der skulle tages hensyn
til, eksempelvis den dengang relativt korte landingsbane (1.250 meter).
For Bjarne, der i 1981 blev udnævnt til CEO i
Maersk Air, var der aldrig tale om problemer omkring disse flyvninger – højst om udfordringer. Han
elskede Færøerne. ■
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I 1988 fik Maersk Air konkurrence på ruten København-Færøerne af det nystiftede færøske
luftfartsselskab Atlantic Airways, men selv med sine hårdeste konkurrenter havde Bjarne
en evne til at opretholde den personlige og venskabelige kontakt. Det gjaldt også forholdet
til Magni Arge, CEO hos Atlantic Airways.

BJARNE HANSEN
1 9 4 0 - 2 0 1 3

Familie-mennesket Bjarne
70 årsdagen i 2010 blev et af mange højdepunkter i Bjarne Hansens familieliv.
DA BJARNE HANSEN for mindre end tre år siden
rundede de 70 år, skete ’den officielle del’ i Sejlsportsklubbens restaurant i Hellerup Havn. Men
receptionen var ikke mere ’officiel’, end den var
en sand blanding af gratulanter fra erhvervslivet,
private venner samt børn og børnebørn. Alle var lige
velkomne, og frokost-receptionen, der blev holdt i
strålende solskin på restaurantens udendørs-terrasse,
vidnede ikke mindst om fødselarens store interesse
og glæde over sin familie.
Et par uger senere løb den ’lukkede’ del af arrangementet af stabelen. Den forgik med fly. Destinationen var thailandske Hua Hin, hvor den thailandske
kongefamilie har et af sine sommerslotte.
Alt i alt blev 70 års fødselsdagen en stor oplevelse
for Bjarne, der nok havde ønsket sig flere af den slags
mærkedage i årene fremover. Men sådan skulle det
altså ikke gå. ■

Bjarne med sine døtre, som han altid har været både glad for og stolt over. Christina er jurist
og arbejder hos Trafikstyrelsens luftfartsafdeling, mens Pernille er stewardesse af profession. Hun startede karrieren i Sterling Airways og har siden fløjet i mange år hos SAS.

Skøn familieidyl var det, da Alice og Bjarne, på Bjarnes 70 års dag (22. juni 2010) på Hellerup Havn, var
samlet med begge deres døtre og alle børnebørnene.
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Morten Dambæk, chef for Naviair, gav Bjarne et fast håndtryk
med ønsket om en god dag.

Bag Bjarne ses business-vennerne Peter Jein og finansdirektør Jakob Sode
fra rederiet Navision.

Erling Højsgaard med eget shippingfirma og bestyrelsesmedlem i rederiet Norden ønskede Bjarne et stort tillykke på 70 årsdagen.

Bjarne modtog ligeledes gratulationer af Kurt Thyregod, fhv.
direktør i SAS henholdsvis Diners Club.

Som tidligere medarbejder i Maersk Travel ville også Søren Find Andersen gratulere Bjarne på dagen.

Jan de Haas, storkundechef hos Nordea, havde muntre
bemærkninger til Bjarne.

56

BJARNE HANSEN
1 9 4 0 - 2 0 1 3

Som ældste datter af Alice og Bjarne holdt Pernille en smuk og rørende tale for sin far, som hun roste for altid at være hjælpsom med råd og dåd
overfor alle i familien. ’Og’, tilføjede hun, ’far har jo i mange år haft tre børn, som han har passet godt på. Udover lillesøster Christina og mig selv
har han, hvis nogen skulle være i tvivl, haft en baby ved navn Maersk Air …’ Tilhørerne åndede lettet op – der var ingen overraskelse i bagagen!

Blandt gæsterne til Bjarnes 70 års dag kom også medlemmer af den private
venneskare. Her er det advokat Vagn Gjessing med hustruen Sanne samt
(t.h.) Kirsten Grüner, g.m. generalløjtnant, kammerherre Gustav Grüner.

Bjarne med Susanne Lastein og hendes mand, Bjarne Lastein, der ejer
helikopterselskabet Bel-Air, som Bjarne var bestyrelsesformand hos. Susanne havde en fortid som pilot i Maersk Helicopter.

En af de medarbejdere, der har fulgt Bjarne hele vejen hos A. P.
Møller, er sekretær, senere kommunikationschef Marita E. Petersen, der naturligvis mødte op for at gratulere sin tidligere chef.
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Per Levring, chef for Atlantic Airways på Kastrup, var også
blandt gratulanterne på 70 årsdagen. Per arbejdede i salgsafdelingen hos Maersk Air, før han kom til AA.

Bjarnes bror, Ib, havde en stor blomst med til fødselaren. Han var lige ankommet fra Far East, hvor
han i flere år arbejdede for rederiet Lauritsen.

Midt under frokost-receptionen blev det hornmusik. Melodien ’Con Cratulations’ gjaldede ud over terrassen tilsyneladende fra en anonym blæser. Bjarne
havde dog en mistanke om, at der var tale om bestilt musik …
Også fhv. erhvervsminister Anne Birgitte Lundholt ville være
med på Bjarnes store dag. Hun afslørede, at hun havde kørt
med en fart på over 150 km/t for at nå frem i tide. Hun virkede
også noget forpustet …

Med Ole Mortensen fra sportsrejsebureauet FCM i Brøndby
talte Bjarne om gamle minder. Ole var ansat i Maersk DFDS
Travel i 1990’erne.
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En af de mange gæster, som i særlig grad glædede Bjarne at se, var 83-årige
Lars Larsen, hvis firma, Flogfelag Føroya, repræsenterede Maersk Air på
Færøerne i alle år, dvs. fra 1971 til 2004. Lars blev engageret af Bjarne ved
Maersk Air’s start på Færøerne. Bjarne var dengang salgschef i selskabet.

Det sidste billede …
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TRAVEL PEOPLE fik lov at fotografere Bjarne Hansen ved Luftfartsjournalisternes årlige julekomsammen med uddeling af
Luftfartspokalen i Vilhelm Lauritsen Terminalen fredag 7. december 2012. Bjarne stillede op ved siden af sin gode ven Jørgen
Nielsen fra Cimber i Sønderborg. Det blev det sidste foto, der er taget af dansk luftfarts ubestridte førstemand.
Af Preben Jack Petersen.
BJARNE HANSEN VISTE SIG ikke offentligt ret
meget i sin sygdomsperiode, der strakte sig i noget
over et år. Men i det omfang, han ikke var indlagt
på sygehus, og hvor han i øvrigt selv mente, han
havde kræfter til det, vedligeholdt han sine pligter i
bestyrelsessammenhæng. Det gjaldt først og fremmest Post Norden samt helikopterselskabet Bel-Air.
Derudover helligede han sig familien.
Et par undtagelser forekom, når han havde mulighed for at deltage i sammenkomster med tidligere
medarbejdere fra Maersk Air og med gamle venner
og kolleger fra luftfarten i øvrigt. Han nød at være
sammen med andre mennesker – også selvom han
vidste, at der blev lagt mærke til, at han var syg. Han
lagde ikke skjul på sin sygdom, som han dog kun
sjældent tog initiativ til selv at tale om.
Når omkringstående direkte spurgte til hans
helbred, lød svaret, at han langt fra var rask, men at
han havde det bedre, igen var begyndt at spise og var
gået op i vægt. Han gav udtryk for, at det i hvert fald
gik fremad med helbredet.
Om Bjarnes relativt optimistiske fremstilling af
situationen var det billede, han selv fandt realistisk,
eller om det var ønsketænkning, vidste kun han selv.

Bjarne var blevet offentliggjort i TRAVEL PEOPLE,
at han var rigtigt glad for, at han var blevet valgt til
den, der skulle fotograferes sammen med Bjarne.
Det foto betød meget for ham.

’Rent bord’

Da Bjarne, dansk luftfarts gennem tiderne ubestridte
førstemand, blev bisat fra Ordrup Kirke nord for
København mandag 6. maj i nærværelse af flere
hundrede mennesker, var Jørgen en af de tilstedeværende i kirken.
Han var rejst fra Sønderjylland til hovedstaden
for at sige et sidste farvel til den mand, hans far nok

havde haft en konflikt med, men som han senere var
kommet til at holde så uendeligt meget af. Læs blot
Jørgens mindeord: ’Jeg tror, der er et specielt sted
i Himmelen til luftfartsfolk som Bjarne – et sted for
folk, der flyver med hjertet.’
Blandt de mange andre, der var med i kirken, så
man to af afdøde skibsreder Mærsk McKinney Møllers døtre, 65-årige Ane Mc-Kinney Uggla Møller
og 72-årige Leise Mærsk Mc-Kinney Møller. Deres
tilstedeværelse var et klart udtryk for, at Mærskfamilien ikke havde noget udestående med Bjarne.
Der var gjort rent bord. ■

’Blev lamslået’

Jørgen Nielsen fra Cimber i Sterling og Bjarne havde
en lang og god snak ved Luftfartspokal-arrangementet i december. Bjarnes sygdom berørte de ikke med
et eneste ord. Det var en af de dage, hvor Bjarne følte
sig i form:
’Jeg syntes måske nok, at Bjarne ikke var helt sig
selv,’ fortalte Jørgen til TRAVEL PEOPLE nogen
tid derefter. ’Men jeg havde intet hørt om hans
sygdom og blev lamslået, da jeg senere blev mødt af
sandheden.’
Bjarne havde i rigtigt mange år været tæt på både
Cimber Air’s stifter, pioneren Ingolf Nielsen, og dernæst sønnerne Hans Ingolf og Jørgen, efterhånden
som de overtog styringen af firmaet. I 1987 herskede
decideret kold luft mellem Cimber Air og Maersk
Air, efter at Maersk Air havde anlagt voldgiftssag
mod Cimber, fordi Cimber havde hjulpet færingerne
i gang med Atlantic Airways.
Cimber Air tabte sagen, men så snart den var
afsluttet, og erstatningen til Maersk Air på nærmere
DKK 30 millioner var udredt, udviste Bjarne ikke
mere nogen bad feeling overfor Cimber Air. Lidt
sværere var det derimod for Ingolf Nielsen at slå
en streg over uvenskabet, men det gamle ordsprog
’tiden læger alle sår’ kom også til at gælde i denne
sag, og sidenhen kom de to selskaber til at leve fint
op ad hinanden.
Jørgen Nielsen udtalte, efter at billedet med ham og

Bjarne Hansens sidste offentlige fremtræden var hans deltagelse i Danske Luftfartsjournalisters årlige julemiddag i Vilhelm Lauritsen Terminalen i Københavns Lufthavn, hvor også
Luftfartspokalen blev uddelt. På billedet ses Bjarne sammen med vennen Jørgen Nielsen
fra Cimber i Sønderborg.
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Tobago
– the new way
Mange rejsearrangører har pakkerejser til Tobago
i programmet næste vintersæson, og Apollo Rejser
gennemfører seks rotationer med eet charterfly.

Selvom antallet af turister til Tobago er stigende, kan man
mange steder på øen opleve at have stranden næsten for
sig selv. Temperaturen holder sig året rundt på omkring 30
grader – også om natten!
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FLERE SKANDINAVISKE rejsearrangører vil i
den kommende vintersæson gennemføre chartertrafik til øer i West India, og den almindelige vurdering
i branchen er, at offensiven mod vest delvis sker på
bekostning af asiatiske lande, herunder i særlig grad
Thailand.
Drejningen mod vest sker ikke på grund af hverken
uro eller økonomisk krise i Thailand eller andre
lande i Asien, men vurderes i større udstrækning
som værende en følge af, at mange skandinaver er
blevet ’Thailands-mættet’ efter flere besøg i både
Bangkok og på øen Phuket.

Lommepenge

Thailand har været ’in’ hos danskerne så langt tilbage som i midten af 1980’erne, da rejsearrangørerne
Dane Tours og Rejsecentret udbetalte lommepenge
til kunderne, som de kunne bruge på rejsen!
Ministeriet for Offentlige Arbejder (i dag Transportministeriet) fastlagde minimumspriser for, hvad
flybilletter måtte sælges til, men både Rejsecentret
ved Søren Milholt og Dane Tours ved Axel Chr.
Rasmussen snoede sig udenom de ministerielle
regler ved at annoncere med ’Vi betaler også Deres
lommepenge på turen’.
Både SAS og Thai, hvor Søren i øvrigt havde
været ansat, fløj så billigt til Bangkok, at selv med
en pæn fortjeneste til rejsearrangørerne var der plads
til så mange thailandske bath i lommepenge til de
rejsende, at det svarede til omkring DKK 1.000.
Kontorchef i Ministeriet, Birgit Willumsen, var
den, der administrerede reglerne, og hun lagde ikke
skjul på, at hun følte sig noget til grin ved rejsearrangørernes påhit. Men idet bestemmelsen om, hvad

den annoncerede minimumspris skulle være, blev
overholdt, kunne hun intet stille op!

Vinden blæser mod vest

Gennem årene har flere hundredtusinde danskere
ferieret i Thailand, også selvom det nu er mange år
siden, rejsearrangørerne holdt op med at udbetale
lommepenge til kunderne; men i dag virker det som,
at vinden blæser den anden vej – mod vest.
I de senere år har Spies-koncernen således gennemført chartertrafik til Den Dominikanske Republik,
og ved slutningen af indeværende år sætter Spies en
ugentlig charter op til endnu en destination i Caribien,
mens Apollo forsøger sig med Tobago som chartermål.
Rikke Koks Andreassen, informationschef hos
Apollo/Kuoni, oplyser overfor TRAVEL PEOPLE,
at Apollo er første skandinaviske touroperatør med
direkte charterfly til Tobago, og at programmet er
kommet i stand i et tæt samarbejde med Trinidad/
Tobagos officielle turistorganisation, der i Skandinavien er repræsenteret ved Christine Engen fra
promotionfirmaet Spirit Company:
’Vi har kontraheret med hoteller i områderne
Crown Point, Black Rock, Speyside Bacolet og
Courland Bay, og ligeledes vil der være en god vifte

af både tre- og firestjernede hoteller og villaer med
beliggenhed i strandkanten,’ fortæller Rikke.
Apollo flyver direkte fra Kastrup til Tobago med
sit eget flyselskab, Novair. Der foretages en eller to
tekniske mellemlandinger undervejs. Flyrejsen kommer dermed op på knapt 11 timer.
Rikke oplyser, at Apollo’s priser starter ved DKK
12.000 pro persona, og at beløbet inkluderer flyrejse
t/r samt to ugers ophold på hotel i klassen 3+.
På en del afgange udgår flyet fra Stockholm og har
dermed svenske passagerer ombord, når det går ned
på Kastrup for herfra at medtage Apollo’s danske
passagerer.
Med afgang hver anden tirsdag fra 10. december
til 18. marts gennemføres seks rotationer á 250 pax,
således i alt 1.500 danskere og svenskere:
’Salget går rigtigt fint og i den takt, vi budgetterer
med,’ fortæller informationschefen. ’Der er ingen
tvivl om, at vi vil fastholde direkte charter til naturparadiset Tobago, hvis denne første vintersæson
bliver så vellykket, som de nuværende bookingtal
tyder på.’

Amerikanerne på ’fransk visit’

Apollo/Kuoni’s repræsentant på Tobago, Randall Ro-

Turistministeren på Trinidad/Tobago, Stephen Cadiz, glæder sig over, at antallet
af turister fra Skandinavien såvel som det
øvrige Europa er stigende.
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Randall Rostant har arbejdet som incomingagent på Tobago i snart 20 år. Tidligere repræsenterede han svenske Fritidsresor, men har
siden skiftet til schweiziske Kuoni, hvis datterselskab i Skandinavien, Apollo Rejser, gør sin entré
på Tobago med danske og svenske charterturister i den kommende vintersæson..

stant, fastslår, at de lokale turistmyndigheder såvel
som hotel- og restaurantejerne lovpriser initiativet
med de skandinaviske turister på Tobago i den kommende vintersæson, og at alle udtrykker håbet om,
at der hen ad vejen vil komme endnu flere både skandinaviske og andre europæiske turister til Caribien:
’Tobago er i nogen udstrækning blevet svigtet af
US-klientellet gennem de senere år,’ oplyser Randall. ’I dag ankommer amerikaneren sjældent med
familie, men besøger Tobago oftest i forbindelse med
et forretningsmøde på Trinidad. Fra Tobagos lille
lufthavn tager han direkte til sit hotel, hvor han kun
opholder sig i baren eller ved swimmingpoolen. Og
efter to eller tre døgn er han væk igen. Sådan holder
new yorkeren nogle afslapningsdage på Tobago.’
Randall konstaterer, at europæiske turister besøger
Tobago efter et helt andet mønster. De kommer
med ægtefællen, mange gange også sammen med
børnene, og deres ophold på Tobago strækker sig i de
fleste tilfælde over to uger. Disse familier nøjes ikke
med at se hotellet, de bor på, men vil ud i landet og
opleve naturen, inkl. eksempelvis regnskoven med
det enorme fugleliv, samt befolkningen i almindelighed.

Trinidad/Tobagos turistminister, Stephen Cadiz, udtaler samstemmende med Randall, at turiststrømmen
til Tobago er genstand for en drejning med et større
europæisk islæt end tidligere, og at den kategori turi-

ster, europæerne udgør, værdsættes særdeles højt:
’Det er kun 52 år siden. Trinidad/Tobago var under
britisk herredømme, hvorfor vor kultur indeholder
aner ikke så fjernt fra den europæiske,’ siger han.
’Men specielt på Tobago har udviklingen været
om ikke stillestående, så i hvert fald forgået i slow
motion, og derfor har vi i dag på Tobago et mentalt
miljø, der tiltaler europæiske familier, der besøger os
for at holde ferie.’
På hjemmebanen generes turismemyndighederne
af nogle internationale ratings, hvori det gøres
gældende, at regeringen i Port of Spain (Trinidad/Tobagos hovedstad) ikke investerer tilstrækkeligt med
kapital i turismen, og at turistvæsenet derfor ikke
fungerer optimalt. Herom siger Stephen:
’Det er korrekt, at beløbet kunne være større. Men
vi er en lille stat med kun 1,3 million indbyggere,

Rikke Koks Andreassen, informationschef
hos Apollo Rejser, oplyser, at såfremt de
seks rotationer, der gennemføres til Tobago
i den kommende vintersæson, bliver en
succes, så vil Tobago blive en fast destination i Apollo’s vinterprogrammer fremover.

Christine Engen repræsenterer Trinidad/
Tobagos turistmyndigheder på det nordiske og baltiske marked og har dermed
til opgave at få skandinaviske og baltiske
rejsearrangører til at medtage den caribiske ø-stat i deres rejseprogrammer. Det er
indtil nu lykkedes ganske så vel.

Udvikling i slow motion
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heraf de 50.000 på Tobago, og vi må tage tingene i
den rækkefølge, der er råd dertil.’

Skandinaviske rejsearrangører

Udover Apollo Rejser’s charterprogram har følgende
rejsearrangører pakkerejser til Tobago: Nyhavn Rejser, Jysk Rejsebureau, Jesper Hannibal & Compani,
Top Tours, Once in a Lifetime samt Profil Travel.
I Norge markedsføres Tobago af Wikstrøm Travel,
Normann Reiser, American Holidays samt Escape
Travel.
Syv svenske rejsearrangører sælger Tobago: Afro
Caribbean Travel, Hummingbird, Escape Travel,
VästindienSpecialisten, Big Travel, Ticket samt
Resia. ■
preben@travelpeople.dk

Axel Chr. Rasmussen – udbetalte lommepenge til sine Thailand-rejsende.

Trini
&Tobdad
ago
T&T, som søster-øerne også kaldes, er
synonym med livsglæde, eksotiske rytmer
og fantastisk natur. Her ”hænger man ud”
(eller limer som øboerne selv kalder det)
med vennerne på gadehjørner og caféer,
nyder livet på stranden under svajende
palmer og danser natten lang til lyden af
den medrivende calypso, der kan få selv den
mest danse-sky tilskuer op af stolen.
Som turist er det et ”must” at opleve og tage
del i denne livsstil – og befolkningen byder
velkommen med et smil!
Trinidad & Tobagos natur afspejler tydeligt,
at de i tidernes morgen var en del af det
sydamerikanske fastland.

Natur på T&T

Trinidad & Tobago er et paradis for både
strandløver og naturelskere, og for dem der
slet og ret er livsnydere!

T&T Combi

Individuel rundrejse

Jungle, strand & by

- Fly & skatter
- 14 nætter
- 2 nætter Forty Winks Guesthouse (B)
- 3 nætter Asa Write Nature Center (FB)
- 9 nætter Blue Waters Inn (B)

- Fly & skatter
- 14 nætter m/morgenmad
- Al transport
- Udflugter undervejs
- Billeje
- 5 nætter Trinidad
- 9 nætter Tobago

15 dage
00,Fra kr. 16.8

2 uger med fantastiske naturoplevelser
og afslapning på Trinidad og Tobago, der
gemmer på nogle af Caribiens bedste
naturoplevelser.
På denne rejse er der fokus på øernes
mangfoldige natur og frodige regnskov,
fuglelivet og afslapning ved stranden
langt væk fra Tobagos turistcentrum.

17 dage
.590,7
1
.
r
k
a
Fr

Guidede udflugter til Trinidads regnskov,
fuglereservat og aftenlivet i Port Of Spain
med de caribiske rytmer.
Herefter kan I slappe af på stranden i Tobagos ”hot spot” med billeje til at udforske den
charmerende ø på egen hånd.

Eksperter i eventyr
Download gratis vores kataloger på: jesperhannibal.dk eller ring og hør nærmere på: tlf. 70 270 370

63

Ny CEO hos Air Greenland
Michael Højgaard overtager chefstolen efter Michael Binzer om få uger.
Af Preben Jack Petersen.
NÅR MICHAEL HØJGAARD om få uger sætter sig til rette i chefstolen hos Air Greenland,
overtager han ledelsen af en virksomhed, der netop
har præsteret sit gennem tiderne absolut bedste
regnskab med et overskud i 2012 på så meget som
DKK 106,8 millioner før skat (DKK 71,4 millioner efter skat). Men samtidigt hermed er der
også tale om et selskab, der mere end nogensinde
står overfor store problematikker med truslen om
kommende konkurrence udefra samt spørgsmålet
om, i hvilken grad den forestående minedrift i
Grønland med udenlandske firmaer som operatører
vil påvirke henholdsvis betyde udfordringer til det
grønlandske luftfartsselskab.
Den nye chef for Air Greenland var også ansat i
Air Greenland (dengang Grønlandsfly) i perioden
1994-98, først som teknisk chef og siden som kommerciel ansvarlig. Og allerede i 1991 havde han
en vis berøring med selskabet, idet han dengang
var ansat som managementkonsulent hos PA
Consulting Group, der løste diverse opgaver for
Grønlandsfly. Fra 1998 til 2005 bestred Michael

stillingen som Vice President i SAS Technical
Services AB i Stockholm.
’Med Michael Højgaard får Air Greenland en leder med erfaring fra både luftfart og, ikke mindst,
fra fem års virke i Grønland,’ siger Jens Wittrup
Willumsen, bestyrelsesformand i Air Greenland. ’Netop de store forandringer, Grønland står
overfor, gør det vigtigt, at selskabet har en leder,
der sammen med medarbejderne kan fortsætte den
positive udvikling, Air Greenland er inde i. Vi må
se i øjnene, at konkurrencen i luftfart til og fra
Grønland samt indenfor landets grænser tager til
samtidigt med, at nye forretningsmuligheder er i
fremmarch.’
Jens betoner, at Air Greenland på baggrund af
de foreliggende prognoser har brug for en leder,
der kan sikre konkurrencekraften i selskabet og
samtidigt gribe de nye vækstmuligheder til glæde
for både selskabet og samfundet:
’Michael er en sådan ambitiøs og energisk leder.
Han lægger vægt på involvering af medarbejdere
og på kommunikation i ledelsesarbejdet,’ fastslår
bestyrelsesformanden.
Michael kommer nærmest fra en stilling som

administrerende direktør for Lindpro A/S, som er
Danmarks største virksomhed indenfor el-service.
Mere end 1.000 ansatte fordelt på 23 afdelinger i
landet er beskæftiget i firmaet. Michael har bestridt
stillingen siden 2005, og i den forløbne periode
har Lindpro A/S haft en vækst på 43 pct. i et ellers
faldende og meget konkurrencepræget marked.
Lindpro har et datterselskab i Grønland, Arssarnerit, hvor Michael er bestyrelsesformand, så også
ad den vej har Michael haft berøring med verdens
største ø.
Når han senest 1. august tiltræder hos Air
Greenland, efterfølger han Michael Binzer, der
efter godt og vel fem år har valgt at sige farvel til
Air Greenland for i stedet at blive chef for PostTele
i Grønland.

’En ny generation’

Michael Højgaard udtaler, at han glæder mig meget
til at komme tilbage til Air Greenland og til igen at
bo i Grønland sammen med sin familie:
’Grønland har påbegyndt en fantastisk spændende rejse, som vi ser frem til at blive en del af,’
konstaterer Michael, og i den forbindelse bemærker
han den iøjnefaldende forskel, der er på Nuuk i dag
og for blot 15 år siden, da han forlod Grønlandsfly
efter sin første ansættelse i selskabet:
’Dengang var billedet af den grønlandske hovedstad langt mere landsbyagtigt , hvorimod Nuuk i
dag har karakter af en moderne storby med alle
de faciliteter, der hører med til en sådan position.’
siger han.
Han bemærker ligeledes, at et vue på det aktuelle
erhvervsliv i Grønland vidner om langt større
professionalisme end tidligere:
’Den udvikling er gældende såvel i den private
del af erhvervslivet som i de virksomheder, der
er helt eller delvist ejede af Selvstyret. En ny
generation, der har en moderne, forretningsmæssig
indstilling til virksomhedsdrift, er tilsyneladende
skudt op,’ mener han.

Firma-policy

Michael Højgaard – tilbage hos Air
Greenland, denne gang som CEO.
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Michael vil selvsagt ikke udtale sig om sine fremtidige planer for Air Greenland, inden han overhovedet har sat sig i stolen:
’Jeg er ikke det mindste i tvivl om, at Air Greenland’s bestyrelse nok skal fortælle mig, hvad mine
opgaver går ud på,’ siger den ny administrerende
direktør med et smil.
At AG’s bestyrelse har fundet en leder med innovative idéer og målsætninger baseret på et højt
moralkodeks, får man i hvert fald opfattelsen af
ved at gå ind på Lindpro’s hjemmeside – www.
lindpro.dk – hvor man bl.a. kan læse, at ’Lindpro
er en dynamisk og kompetent virksomhed, der er
førende på markedet for el-tekniske løsninger’, og
at man ’sætter fokus på udvikling af forretning
gennem nytænkning og innovation, så vi altid er
med i front’.
’Måden, vi samarbejder på, er med til at gøre os
stolte af det arbejde, vi udfører, og af vor arbejds-

Nuuk – fra et landsbyagtigt miljø …

… til en by med storstadspræg.

plads,’ hedder det videre. ’Dette giver vore kunder
en sikkerhed for, at deres opgaver bliver løst af
branchens bedste folk med fokus på kvalitet og innovation – og at vi gør det med et smil på læben.’
Videre kan man læse:
’Lindpro er en arbejdsplads, hvor der er plads
til glæde og begejstring i dagligdagen. Vi møder
hinanden og vore kunder i en positiv ånd. Vi tror
på, at vort arbejdsliv og fællesskab fungerer bedst,
når vi hver især gør vort bedste og finder glæde ved
vort arbejde.
Vi udvikler løbende vore kompetencer for at
sikre, at vi er fagligt førende på strategiske områ-

der. Vi engagerer os fagligt og personligt, ligesom
vi altid stræber efter at gøre en forskel.
Lindpro vil være en attraktiv virksomhed for sine
medarbejdere og kunder med en udviklende arbejdskultur. Vi stræber kontinuerligt efter forbedringer på alle niveauer i virksomheden. Vi tilpasser
og forandrer hele tiden vor måde at drive forretning
på, ligesom vi er innovative i vort arbejde med
etablering af nye forretningsområder og koncepter.
Vi forsøger til stadighed, gennem et dynamisk
samspil med vore omgivelser og kunder, at gøre
vort arbejde endnu bedre og skabe nye resultater.
Lindpro arbejder målrettet på at skabe et sikkert

arbejdsmiljø. Vi går ikke på kompromis med hverken vor egen eller vore kunders sikkerhed, når vi
udfører vort arbejde.
Lindpro vil være den mest udviklende arbejdsplads i branchen med plads til menneskelig og personlig udvikling og med beslutningskompetencerne delegeret ud i yderste led. Kun ved at tiltrække
og holde fast på branchens bedste medarbejdere
når vi vort mål.
Vi forventer også en hel del af vore medarbejdere: fagligt velfunderede, konstruktive holdninger
og serviceorienterede, men mest af alt en klar
forståelse for kundens behov, kombineret med
overblik over helheden. Vi kalder det at være i
besiddelse af sund sans.’
Som en fagforeningsrepræsentant hos Air
Greenland udtrykte situationen, da han havde læst
teksten på Lindpro’s hjemmeside:
’Såfremt vi kan sætte Air Greenland ind de
steder, hvor der står Lindpro, behøver vi næppe at
frygte chefskiftet.’ ■

preben@travelpeople.dk
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Michael Binzer
gav Air Greenland
nyt indhold
Fra at være et beskyttet driftsmonopol
optræder Air Greenland i dag som et
moderne, kundeorienteret luftfartsselskab klar til konkurrence
Af Preben Jack Petersen
’DEN STØRSTE ÆNDRING, der er sket med Air
Greenland i de fem et halvt år, jeg har været chef, er
skiftet fra et beskyttet driftsmonopol til et konkurrenceudsat og kundeorienteret selskab.’
Med de ord sammenfatter Michael Binzer (43) facit
af sit arbejde hos Air Greenland, som han forlader med
udgangen af marts for at overtage CEO-posten hos
TelePost i Grønland.
At Michael har skabt store resultater i Air Greenland,
og at både ledelse og medarbejdere er ham taknemmelig for hans store indsats, er uomtvisteligt,’ siger
bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen i en kommentar.
Michael har været en markant leder, og udviklingen
af selskabet har naturligt nok også omfattet diverse
slagsmål med fagforeningerne, som har været alt andet
end blide overfor selskabet.
I dag erkender han, at selvom han finder, at fagforeningerne – og her tænker han i første række på
kabinemedarbejdernes fagforening – har stillet sig på
tværs i en grad, der til tider har været hæmmende for
selskabet, så har den modstand samtidigt været en del
af udviklingen. De strejkevarsler, der har været, og som
er blevet aflyst først i sidste sekund, har først og fremmest været til gene for passagererne samtidigt med, at
de har kostet millionbeløb på bundlinjen. Det gælder
selvsagt også, da selskabet i januar 2012 lockout’ede
piloter og kabinefolkene som en udløber af de strandene
forhandlinger med piloterne.
Til gengæld glemmer Michael aldrig det sammenhold, fagforeningerne viste, da det daværende Hjemmestyre forsøgte ’at kuppe’ Lars Emil Johansen ind i bestyrelsen. Medarbejder-repræsentanterne i Bestyrelsen
stillede klart op på ledelsens side og sagde nej til valg
af Lars Emil. Det forlød dengang, at såfremt Hjemmestyret ville gennemtvinge en bestyrelsesplads til Lars
Emil, så skulle der ikke komme noget fly i luften!
Hjemmestyret med Hans Enoksen i spidsen besindede
sig og meddelte, at Lars Emil havde besluttet sig for at
trække sig.
   ’Hvem fortalte dig, at det var tid at skifte spor?’
   ’Mig selv.’
   ’Er der nogen anden CEO i Air Greenland / Grønlandsfly, der har siddet i CEO-stolen længere tid end
dig?’
’I hvert fald Jørgen Høy.’

Dedikerede medarbejdere

Forvandlingen af Air Greenland til et konkurrenceudsat og kundeorienteret selskab er, ifølge Michael, sket
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gennem effektiviseringer af såvel flyflåde som organisation (processer, mennesker, overenskomster). B757
salg (+20 mio i årlig driftseffekt), A330 lease omlægning (+20 mio årlig driftseffekt) samt DHC-8/200 (+30
mio årlig driftseffekt):
’Det er i hvert fald de store knaster, hvor man generelt kan sige, at vor enhedsomkostning er faldet støt
gennem de fem år, hvilket har givet rum til at sænke
priser og derigennem blive mere konkurrencedygtige,’
konstaterer Michael.
’Samtidigt har vi en høj energi i selskabet med dedikerede medarbejdere, der kæmper for virksomheden.
Det er bedst illustreret ved høj medarbejdertilfredshed/
arbejdsglæde på 78 (på en skala fra 1-100) og en sygefraværsprocent på 2,4 pct. Begge dele er suverænt flotte
tal, også sammenlignet med det danske arbejdsmarked.
   ’Hvor store beløb har AG investeret i nyt materiel
samt udvikling i dine fem år?’
   ’Der er investeret mellem DKK 120-200 millioner
hvert år i de fem år, jeg har været i selskabet. Disse
penge er gået til nye fly, helikoptere, hangarer, boliger,
IT, kompetenceudvikling og renovering af selskabets
kontorer.
’Hvad gik galt med jeres reservationssystem, siden
I pludselig ikke lå i Amadeus og ikke kunne præstere
through check-in af hverken pax eller bagage? Hvad kostede den fadæse jer – både imagemæssigt og i penge?
   ’Overgangen til Navitaire var en nødvendighed på
det pågældende tidspunkt, men viste sig hurtigt at være
en klods om benet i forhold til, at man ikke kunne
samarbejde med andre luftfartsselskaber. Det har
selskabet gjort noget aktivt ved, og siden 8. april i år
har selskabet igen ligget i Amadeus-systemet – denne
gang endda i en udbygget version, der er integreret med
check-in-system, network/revenue, trafikafvikling og
bookingsiden.

Bestyrelsen

Midtvejs i Michael Binzers chefperiode fik Air Greenland ny formand for bestyrelsen. Den fhv. viceadministrerende direktør i den danske del af SAS, Jens
Wittrup Willumsen, blev bedt om at besætte den post.
Det valg fandt Michael positivt for Air Greenland i
sin helhed:
   ’Jens har været en fantastisk dygtig og professionel
bestyrelsesformand. Det har været en sand fornøjelse
at samarbejde med ham de seneste to år,’ siger Michael,
der kendte Jens fra deres fælles tid i det skandinaviske
selskab.
   ’Hvorfor var der så meget hemmelighedskram omkring Bjarne Eklunds genindtræden i bestyrelsen?’
   ’Hvad Eklund angår, kan jeg kun sige, at det var en
overraskelse, at Staten valgte ham ind, efter at Selvstyret havde skiftet ham ud!’
’Hvad er indholdet i Air Greenland’s nye tre årsplan? Er den plan en direkte fortsættelse af fem årsplanen?’
   ’Vores nye tre års plan, Qarsoq 2015, er mere
udadvendt i forhold til markedet – end tilfældet var

Michael Binzer forvandlede Air Greenland
til et konkurrencedygtigt luftfartsselskab.

med Qarsoq 2012, der mere fokuserede på at skabe en
stærkere konkurrencedygtig organisation og flyflåde.
Nu handler det langt mere om markedspotentialerne,
hvorfor de kommercielle dele af selskabet er retningsgivende for de øvrige afdelinger, der i princippet skal
stille kapacitet, fly og personale til rådighed på konkurrencedygtige vilkår, så disse markedspotentialer kan
udnyttes. Især olie- og mineralindustrien fylder meget
i denne agenda, da det må formodes, at der kommer
gang i et eller flere storskalaprojekter i den kommende
treårs-periode.’

Enorm samfundsbetydning

’Hvad bliver din umiddelbare udfordring hos Post/
Tele? Forudser du tele-udfordringer i forbindelse med
kinesernes ’indmarch’, nu eller senere?’
   ’Liberalisering af teleområdet – og de deraf følgende
udfordringer, så længe Tele-Post’s rolle ikke er klart
defineret.’
    ’Vil du selv betegne Air Greenland og Post/Tele som
de to største, mest betydningsfulde offentlige serviceenheder i Grønland?’
   ’Tele/Post og Air Greenland er sammen med Royal
Greenland/Polar Seafood i min optik de mest spændende virksomheder i Grønland, fordi samfundsbetydningen af disse selskaber er så enorm.’
   ’Hvem bliver din bestyrelsesformand i TelePost?’
   ’Agner Mark bliver min bestyrelsesformand – og jeg
glæder mig meget til mit samarbejde med ham.’
   ’Det opgør, du tog med ’systemet’ angående kammerateri og nepotisme – gav det dig problemer af nogen
art? Og var det, set i bakspejlet og vurderet i dag,
besværet værd? Eller fortryder du?’
   ’Mit opgør omkring nepotisme var en nødvendighed,
hvis jeg skulle kunne leve med mig selv i det grønlandske samfund. Mange ting har ændret sig siden – til det
bedre. Derfor fylder den diskussion ikke det samme
for mig længere, selv om der stadigvæk er rum for
forbedringer.’
   ’Hvordan vurderer du Grønlands fremtid på baggrund
af den nuværende/forestående situation med store,
udenlandske investeringer? Er Grønland på vej væk fra
Danmark med større hastighed end forudset/planlagt?’
   ’Grønlands rolle fremover er meget interessant. I min
optik skal vi måske redefinere Rigsfællesskabet, for
det er tydeligt, at der i Danmark er en meget mærkelig
misopfattelse af, hvad Grønland er/kan. Så der er nok
behov for at drøfte roller indenfor Rigsfællesskabet –
og måske lave en ny pagt. Men samhørighed mellem
Danmark og Grønland – ja, det vil der altid være.’ ■

airgreenland.com

Vi bringer
det bedste frem!

Air Greenland Charter · Tel. +299 34 34 34 · Fax +299 32 08 98 · e-mail: glcharter@airgreenland.gl
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VestNorden Travel Mart
I anledning af VestNorden Travel Mart, der i år løber af stabelen i Nuuk
i dagene 20.-22. september, bliver TRAVEL PEOPLE’s september-udgave (udkommer primo september) i stor udstrækning præget af artikler fra Grønland, Island og Færøerne.
TRAVEL PEOPLE er i enhver henseende det førende brancheblad, når det gælder VestNorden. Intet andet blad i rejsebranchen er i besiddelse af den ekspertise om Grønland, Island
og Færøerne, som TRAVEL PEOPLE besidder, ligesom også TRAVEL PEOPLE’s personkendskab i branchen i de vestnordiske regioner bygger på mange års erfaring og er bredt
favnende.
TRAVEL PEOPLE skriver mere end fem gange så meget om begivenheder i VestNorden
som vore nærmeste konkurrenter tilsammen!!!
Derfor er det i TRAVEL PEOPLE, du skal placere din annonce, når du vil vise flaget i forbindelse med VestNorden Travel Mart – uanset om det er i brancherelateret henseende eller
erhvervsmæssigt i øvrigt.
Forslag til redaktionelle artikler samt booking af annoncer til pågældende nummer kan ske på
adressen vestnorden@travelpeople.dk.
Deadline for annonce-booking er 31. juli kl. 15.00.

TRAVEL PEOPLE
– det førende brancheblad,
når det gælder VestNorden!

ANNONCE-INFO
Format ved tryk til margin:
Format ved tryk til kant (bleed):
Materiale:
Deadline:
Leverings-adresse:
Pris:
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Dine idéer til reportage kan gælde dit eget firma; et generelt emne, der berører VestNorden;
eller en af branchens mange nøglepersoner, der fortjener at blive hørt.
Uanset hvad emnet drejer sig om, modtager vi med
interesse dit forslag.
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ATLANTIC AIRWAYS 1988-2013

Eyðfinnur Jacobsen – var en af stifterne af
Atlantic Airways samt selskabets bestyrelsesformand fra stiftelsesdatoen til 1990 og
igen i årene 1994-2001.

Dokumentar om starten
på Atlantic Airways
Advokat Eyðfinnur Jacobsen, Thorshavn, der medvirkede ved stiftelsen af Atlantic Airways,
redegør i denne artikel for omstændighederne ved starten af det færøske luftfartsselskab.

Af advokat Eyðfinnur Jacobsen.
CIVIL LUFTFART til og fra Færøerne påbegyndtes i 1963 efter, at startbanen i Vága Floghavn,
anlagt under Anden Verdenskrig af englænderne,
var blevet istandsat, og nødvendige faciliteter til
flyoperationer og passagerer var etableret.
Al ruteflyvning blev udført med grundlag i
DDL’s eneret til at udføre ruteflyvning til og fra
Færøerne, og den første operatør var Icelandair,
som i 1970 blev afløst af Danair.
Ifølge Hjemmestyreloven var – og er – sagsområdet luftfart et fællesanliggende, som betyder, at
forvaltningen af og retten til at træffe beslutninger
i medfør af Luftfartsloven ligger hos den danske
regering. Det gælder bl. a. tilladelser til at udøve
kommerciel luftfart på Færøerne samt mellem

Færøerne og udlandet (inklusive Danmark).
Sådanne beslutninger kan dog først træffes, når
Regeringen har ‘forhandlet med Færøernes Landsstyre’.
Det Danske Luftfartsselskab (DDL) havde af
Staten fået tildelt eneret til at udøve ruteflyvning
mellem Færøerne og udlandet (inklusive Danmark). Denne kendsgerning ansås fra færøsk
side som en stopklods for færøsk deltagelse i og
udviklng af lufttransporten mellem Færøerne og
udlandet.
Derfor blev fra officiel færøsk side fremsat ønske
om en ophævelse af DDL’s eneret ved en række
initiativer, herunder i forhandlinger mellem det
færøske Landsstyre og den danske Regering samt
ved stiftelse af det færøske aktieselskab Flogsamband F.F. i 1967, hvis formål var med eget eller

lejet fly at udøve luftfart mellem Færøerne og
udlandet.

Ophævelse af monopol

Ved det danske Trafikministeriums bekendtgørelse
nr. 336 af 11. juni 1976 blev DDL’s eneret ophævet med virkning fra 1. oktober 1985, hvoved et
færøsk selskab var berettiget til at udøve luftfart
mellem Færøerne og Danmark.
I begyndelen af 1985 fik jeg en henvendelse
fra Jógvan Simonsen, leder af Strandfaraskip
Landsins’ helikopterafdeling, om at bistå med at
undersøge muligheden for at etablere et luftfartsselskab, som kunne gøre brug af den nye mulighed
for at opnå koncession til at udøve luftfart på samt
til og fra Færøerne. Jeg fik den opfattelse, at daværende Landsstyremand med ansvar for Strandfa-
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Eyðfinnur Jacobsen
raskip Landsins og trafik iøvrigt, hr. Lasse Klein,
var indforstået med, at Strandfaraskip Landsins
forestod projektet.
Jógvan og jeg bistod herefter Landsstyremanden
i forbindelse med en gennemgang af Landsstyrets
sagsakter samt ved møder med Danair og Trafikministeriet i løbet af 1985.

Cimber Air

Foruden nu afdøde Jógvan Simonsen og mig blev
nu afdøde statsautoriseret revisor Carl Vilhelm
Weihe senere en del af projektgruppen.
Jógvan tog i begyndelsen af 1986 kontakt med
diverse aktører på det danske luftfartsmarked med
henblik på at afdække eventuelle samarbejdsmuligheder. Det lykkedes ham at etablere et godt
forhold til Ingolf Nielsen, stifteren af Cimber Air
i Sønderborg, som var indstillet på at finde ud af,
om der kunne etableres et fornuftigt samarbejde.
Efter en møderække i løbet af første halvdel af
1986 blev i sommeren 1986 indgået aftaler mellem Cimber Air og Strandfaraskip Landsins om
stiftelse af et færøskregistreret luftfartsselskab
ejet af Cimber Air med 49 pct. og 51 pct. færøsk
ejerandel.
Parterne indgik også en aktionæroverenskomst
samt en aftale om uddannelse af personale.
Strandfaraskip Landsins’ underskrift var betinget af Landsstyrets efterfølgende godkendelse.

Lovforslag

Aftalen og de forudgående forhandlinger var
foregået uden offentlighedens kendskab, ja endda
uden Lagmandens og de øvrige medlemmer af
Landsstyrets kendskab. Lasse Klein orienterede
dog Lagmanden om aftalen umiddelbart efter dens
indgåelse.
I første halvdel 1987 blev der i Lagtinget stillet
spørgsmål til Landsstyremand Lasse Klein om
Landsstyrets hensigter vedrørende luftfart mellem
Færøerne og udlandet. Lasse orienterede herefter
Lagtinget og dermed offentligheden om, at der var
indgået aftale med et udenlandsk selskab med det
foran anførte indhold.
Herefter gik den politiske behandling af sagen
i gang, hvorunder en delegation fra Lagtinget og
Landsstyret afholdt møder med Danair og Cimber
Air med det resultat, at beslutning blev truffet om
at fremlægge et lovforslag i Lagtinget om at stifte
et selskab ejet med 51 pct. af Landsstyret og med
49 pct. af Cimber Air.

Egne myndighedstilladelser

Selskabet blev stiftet 10. november 1987 på et
møde på Hotel Borg (nuværende Hotel Føroyar) i
Tórshavn, hvorefter igangsattes et intenst arbejde
med at få ansat og uddannet personale med henblik på at starte operationen mandag 28. marts det
efterfølgende år.
Stewardesserne blev uddannet hos Cimber i
Sønderborg, mens piloterne blev typeskolet i San
Diego, USA.
Onsdag 27. januar ansattes Heri Mortensen som
selskabets første direktør.
Aktionæroverenskomsten blev efter svære forhandlinger ændret onsdag 17. februar 1988 på væsentlige områder, og en handlingsplan vedrørende
operation og teknisk vedligehold med henblik på at
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opnå selvstændige myndighedstilladelser blev udarbejdet og underskrevet mandag 21. marts 1988.
Selskabets første fly, som var af typen BAe 146200, blev af Cimber Air købt i USA og afhændet
til Atlantic Airways nogle ganske få dage før
opstarten 28. marts 1988.
Flyanskaffelse, reservedele og øvrige udgifter
til opstart blev finansieret ved optagelse af et lån
på DEM 40 millioner.

Voldgift mod Cimber Air

Mærsk Air, som sammen med SAS og Cimber Air
var aktionærer i Danair A/S, rejste voldgiftssag
mod Cimber Air med krav om erstatning for brud
på aktionæroverenskomsten i Danair samt med
krav om, at Cimber Air skulle ophøre med samarbejdet med Atlantic Airways.
Voldgiftsretten afsagde fredag 3. juni 1988
kendelse om, at Cimber Air skulle træde ud af
samarbejdet senest 1. januar 1989. Den afgørelse
kunne have medført katastrofale konsekvenser for
Atlantic Airways, idet selskabet fløj på Cimber
Air’s operationelle og tekniske myndighedstilladelser. Det lykkedes heldigvis Atlantic Airways at
få tildelt sine egne myndighedstilladelser torsdag
22. december 1988 eller blot få dage før Cimber
Air ifølge voldgiftskendelsen skulle have trukket
sig ud af samarbejdet.
Selskabets første regnskabsår endte med et
0-resultat.
Atlantic Airways opnåede en markedsandel på
50 pct., hvilket var bemærkelsesværdigt og langt
over forventning.

Tak til Cimber Air

Som en direkte følge af voldgiftskendelsen indgik
ejerne af Atlantic Airways fredag 17. februar 1989
en aftale om, at Cimber Air overdrog sin ejerandel
på 49 pct. til den færøske medejer samtidigt med,
at Cimber blev fritaget for alle forpligtelser, det
måtte have påtaget sig på vegne af AtlanticAirways.
På mødet, hvor også nogle uafklarede sager
mellem parterne blev drøftet og bilagt, blev der fra
færøsk side rettet en stor tak til Ingolf Nielsen og
Cimber Air for det gode samarbejde, som havde
været mellem parterne, og som havde værer så
vigtigt for det færøske samfund. Parterne skiltes
som venner med en aftale om at fortsætte med at
samarbejde som to selvstændige luftfartsselskaber.

Nedsmeltning af færøsk økonomi

Færøerne oplevede en voldsom økonomisk krise i
1992. Krisen ramte Atlantic Airways så voldsomt,
at Landskassen blev tvunget til at indfri en garanti
på DKK 75 millioner, som den havde stillet som
sikkerhed for lånet, der var optaget til at finansiere
flykøbet i 1988.
Udlægget blev i november 1992 konverteret til
aktiekapital i selskabet.
Selskabets aktiekapital udgør i dag DKK 103,5
millioner.
Selskabet blev i 2007 lanceret på den islandske
børs – og i 2008 på OMX i København.
Ved børsintroduktionen solgte Landsstyret samtidigt 1/3 af kapitalen til private investorer.

Eyðfinnur Jacobsen.

EYÐFINNUR JACOBSEN (61),
advokat i Thorshavn, spillede en
afgørende rolle ved dannelsen af
Atlantic Airways i 1987.
Eyðfinnur blev på et tidligt tidspunkt kontaktet af nogen af de
personer, der havde bestemt sig
for at arbejde for at få et færøsk
luftfartsselskab op at stå, bl.a.
Landsstyremand Lasse Klein,
der havde ansvar for infrstruktur,
inkl. trafik. At Eyðfinnur var jurist
samt havde arbejdet hos Statens
Luftfarrsvæsen i mere end 10
år var de to kvalifikationer, der
gjorde ham interessant i sammenhænget. I SLV-årene var han
stationeret på Vágar, Sdr. Strømfjord henholdsvis i København.
Desuden havde han aftjent sin
værnepligt i Flyvevåbnet, så han
kendte med andre ord til luftfart
såvel i luften som på jorden.
Eyðfinnur var en af stifterne, da
Atlantic Airways blev en realitet
10. november 1987, og desuden
blev han på denne stiftende generalforsamling valgt til bestyrelsesformand. Dermed var han det
nye selskabs ansigt udadtil.
I hosstående artikel fortæller
Eyðfinnur om optakten til det
selskab, der nu har bestået i 25
år, og som med årene har positioneret sig som en livsnerve i det
færøske samfund.

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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Færøsk musik på verdensplan
Unge musik-talenter på Færøerne
giver gamle tiders folkemusik nyt liv
og sætter den nordatlantiske øgruppe
på verdenskortet – til stor glæde for
turisme-industrien.

Jens L. Thomsen, et af Færøernes nyere musiktalenter, der er med til at sætte den nordatlantiske øgruppe
på musikkens verdenskort.

Af Preben Jack Petersen.
JENS L. THOMSEN, færøsk musiker, startede for
nogle år siden gruppen ORKA, hvilket ord betyder
energi på dansk, og med fire kammerater rejser
han nu rundt i verden og byder på underholdning
med musik, der er en blanding af gamle, færøske
viser og noget mere nutidigt end så. Han optræder
også alene – som f.eks. i begyndelsen af februar,
da han var engageret til at musicere ved en informationsaften, som det færøske turistråd holdt i
pakhuset på Nord-Atlantens Brygge i København
for danske rejseagenter.
   Jens’ far er landmand, og slægtsgården er
beliggende i flækken innan Glyvur på Eysturoy
(Østerø), en times bilkørsel fra hovedstaden
Thorshavn. Sammen har de fem musikere bygget
deres instrumenter ud fra effekter, de har fundet i
faderens lade. Eksempelvis bruger de gamle olietønder som trommer, de har et ’klaver’ af tomme
sodavandsflasker; hegnspæle bliver til guitarer
– osv.
Pladestudiet er indrettet i stalden på familiens
gård, og de lyde, køerne afgiver – for det meste
buuuh – optages og implementeres i optagelserne
sammen med lydeffekten fra havets brusen. Sammen giver det musikken en naturskøn oplevelse.

Færøske musiktraditioner

Jens bor en stor del af tiden i London og optræder
over hele verden; havde koncerter i Italien sidste
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efterår; spillede forinden på Roskilde-fstivalen;
skal snart til USA og senere til Berlin.
Det insturment, han aktuelt bruger mest, udgøres af en halv parabol-antenne, som han har lavet
om til en harpe. Den spillede han på ved arrangementet på Nord-Atlantens Brygge.
’Han er en utrolig spændende, ung musiker, som
ud fra sin baggrund har skabt sin helt egen sound
med bopæl i London og hele verden som arbejdsplads,’ fortæller Súsanna Sørensen, souschef i
Færøernes Turistråd.
’Skjuler en spektakulær bagtanke sig i de mærkelige instrumenter?’
’Ingenlunde,’ svarer Jens med sikker stemme.
’Men det er selvsagt velovervejet og dermed helt
bevidst, at vi har fjernet os fra enhver form for
moderniteter. Vi bygger på færøske musiktraditioner og glæde, bl.a. med inspiration fra Kristian
Blaks avantgardistiske stil, men derudover har vi
skabt et eget færøsk, musikalsk univers.’
ORKA er kun én af mange enheder i det færøske
musikliv, som gennem den seneste halve snes år
har medvirket til at sætte Færøerne på det musikal-

’Jens er en utrolig spændende musiker,’ fastslår Susanna Sørensen, souschef i Færøerne
Turistråd.

ske verdenskort. Eivør Pálsdóttir, Teitur Lassen,
Týr m.fl. er andre sådanne navne.
I den færøske turisme-industri føler man sig
overbevist om, at de nye musiknavne vil tiltrække
flere turister. De udgør et nyt indslag i nutidens
turisme. ■
preben@travelpeople.dk

ATLANTIC.fo

we tie the
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
i sommerperioden.
Flyvetid ca. 2 timer og 15 min.

SE MERE PÅ ATLANTIC.FO

BERGEN
Flere ugentlige afgange
i sommerperioden.
Flyvetid ca. 1 time og 15 min.

Færøerne

AALBORG
Flere ugentlige afgange i sommerperioden.
Flyvetid ca. 2 timer.

Bergen
Aalborg
Billund

København

London

BARCELONA
En ugentlig afgange i sommerperioden.
Flyvetid ca. 3 timer og 15 min.
MILANO
En ugentlig afgange i sommerperioden.
Flyvetid ca. 3 timer og 15 min.

Milano
Barcelona
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Hyggelige Flensborg
Flensborg er en skøn by med en dansk historie – og er et eldorado til gode indkøb. Dertil kommer en lang række seværdigheder.
TRAVEL PEOPLE’s Karen Ellegaard har slentret gennem den gamle, danske
by, oplevet stemningen i en stad sprængfyldt med energi og kigget indenfor på
to af byens mange små, idylliske hoteller.
Af Karen Fredslund
Ellegaard
Foto: News/2

MAN KAN IKKE påstå,
at solen altid skinner i
Flensborg. Men en tur til
Flensborg fylder én med sol indeni. Flensborg har
en indbygget energi, som med det samme smitter
af på dens gæster. Den lange gågade, der i nord
begynder ved byporten i Norderstrasse og fortsætter
over i Grosse Strasse for sydligst at ende i Holm ved
Südermarkt, er fyldt med butikker og leben. Utallige sønderjyder og jyder valfarter til de kæmpestore
supermarkeder i og omkring Flensborg for at købe
ind og spare penge. Og hvorfor så ikke, når man nu
alligevel er i området, lige smutte forbi gågaden for
at checke butikkernes udvalg af fristende tilbud og
være turist i en by, som mange ofte kører udenom i
bil på vej til sydligere himmelstrøg.
’Moin – moin,’ siger de i telefonen på Turistkontoret, som ligger på den store ZOB-plads tæt ved
havnen. ’Moin-Moin’ er også navnet på den lokale
avis i Flensborg med 225.000 i oplag, som fortæller,
hvad der foregår her. Den havde sin spæde start som
annonceavis i 1977 og er siden vokset successivt.

Tidligere dansk by

Flensborg ligger ganske få kilometer syd for grænsen ved Kruså og var dansk i årene frem til krigen
i 1864, hvor Danmark tabte både Nord-Slesvig og
Syd-Slesvig til Tyskland.
Efter 1. verdenskrig (1914-18) gjorde en række
sønderjyske politikere en ihærdig indsats for at få
hele Slesvig tilbage som en del af det danske rige.

Mange steder i Flensborgs centrum findes
i tilknytning til de gamle huse nogle yndige
gårdhaver, hvor indbyggerne hygger sig.

Men ved afstemningen før Genforeningen i 1920
ønskede kun 25 pct. af befolkningen i Flensborg at
tilhøre Danmark, hvilket var til stor skuffelse for
såvel politikerne som mange andre, der ikke havde
noget ønske om at afstå Syd-Slesvig til tyskerne.
Efter 2. verdenskrig var tonen i grænselandet
mellem danskere og tyskere noget anstrengt. Men i
dag er forholdet afløst af afslappet hjertelighed, og
overalt i Flensborg møder man vidnesbyrd om det
danske tilhørsforhold.
Den venligt forekommende imødekommenhed
møder man bl.a. hos Petra Bülau-Hansen. Hun står
i spidsen for Hotel Flensburger Hof, som man ikke
lige får øje på, når man går en tur langs den trafikerede Hauptstrasse tæt ved ZOB, som er det store,
centrale stoppested for busserne. Hotellet ligger
nemlig gemt inde bag store moderne betonbygninger ved gennemfartsvejen Süderhofenden.
Til gengæld glemmer gæsterne, når de først har
boet på Flensburger Hof, hverken hoteldirektør
Petra Bülau-Hansen eller den gode betjening, de
oplever her.
’Vi har en stor fordel ved at ligge ud til Hauptstrasse og derfor er nem at finde,’ konstaterer Petra.
’Tidligere lå hotellet mere synligt. Men siden
hotellet blev opført i 1960’erne, er der kommet store
P- huse og gangbro ud mod vejen, og det har lukket
hotellet inde. Til gengæld er der sol i værelserne. Fra
et par af værelserne er der endog udsigt til toppen af
tårnet på St. Nikolai Kirke oppe på gågaden.’
Petra har været leder af hotellet i knap tre år. Tidligere var hun hoteldirektør for et hotel på øen Sild
gennem så mange som 25 år.
Hvis ikke det havde været et ønske fra familiens
side, var Petra Bülau-Hansen gerne blevet boende
på Sild resten af sine dage. Men hendes mand, der
arbejder indenfor kriminalpolitiet, ville tilbage til
fødebyen.
Selv om det kun er et par år siden, Petra BülauHansen tiltrådte stillingen, har hun sat et smukt
og personligt præg på sit hotel. Hotellets interiør
er inspireret af de nordtyske og frisiske farver i
lysende blå og hvid, og i hotellets reception ser man
ikke de sædvanlige stole eller en sofa, men i stedet
den karakteristiske strandstol, der præger strandene
på Sild og tyske strande i øvrigt – naturligvis med
betræk i blå og hvide striber.
Også receptionen fremstår med hvidmalede

træstolper og ditto receptionsdesk. På bagvæggen hænger et stort indrammet billede med kakler
visende en blomsterbuket.

Frisisk inspiration

Hotellet hører til de mindre af slagsen med 16 dobbeltværelser og otte enkeltværelser samt et familieværelse:
’Vi har mange skandinaviske gæster, som tilbringer et par dage i Flensborg på ferie og kombinerer
opholdet med en indkøbstur. Og ofte sker det i
forbindelse med, at familiens bil skal på værksted,’
fortæller Petra, som tilføjer at de fleste af hotellets
gæster dog er forretningsfolk fra Danmark samt det
øvrige Skandinavien. Der kommer endvidere gæster
fra England, Spanien – ja fra ganske mange lande
i Europa. Mange er stamgæster, og mange vender
tilbage for netop at afholde møder. Derfor har Petra
indrettet et lille konferencerum med plads til 12 gæster. Når dagens møder er overstået, er det muligt at
slappe af med en skønhedsbehandling, hvor Petras
datter sørger for velvære i sin klinik på hotellets
øverste etage.
Selv om Hotel Flensburger Hof kun tilbyder
morgenmad fra eget køkken, kan forretningsgæster

Fakta om Flensborg
Flensborg ligger i bunden af Flensborg
Fjord i Tyskland umiddelbart syd for den
danske grænse.
Byen, der har 89.000 indbyggere, fejrede i
2009 sit 725 års købstadsjubilæum.
• Hotel Flensburger Hof
www.flensburgerhof.de
• Hotel Dittmer’s Gasthof
www.dittmersgasthof.de
• Braasch Rum
www.braasch.sh
• Sankt Nikolai kirke
www.nikolaikirche-flensburg.de
• Museumswerft Flensburg
www.museumswerft.de
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Hotel Flensburger Hof – med kun 25 værelser.

Den friske, frisiske farvestil går igen på hele Hotel Flensburger Hof, hvor de gennemgående
farver er lyseblåt og hvidt.

Petra Bülau-Hansen har stået i spidsen for Hotel
Flensburger Hof gennem de seneste tre år.
Tidligere var hun chef for et hotel på øen Sild i så
mange som 25 år.

Petras mangeårige ophold på Sild kommer også til udtryk
ved møblementet i hotellobby’en, hvor den karakteristiske tyske strandstol,
betrukket med stof i lyseblå og hvide striber, har afløst de traditionelle, tunge lædersofaer.
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samlet til møder få lunch såvel som middag om
aftenen leveret udefra.
’For mig er det vigtigt, at vore gæster føler sig
godt tilpas,’ understreger Petra – og de mange stamgæster tyder på, at gæsterne har det godt på Hotel
Flensburger Hof.

Varme farver

Hvor de kølige farver dominerer på Hotel Flensburger Hof, har den iranskfødte hotelejer Sharuz Namazi valgt varme og stærke farver på sit hotel, Hotel
Dittmer’s Gasthof, i den sydlige ende af Flensborg
ved Neumarkt.
Dittmer’s Gasthofs historie går mere end 150 år
tilbage. Den oprindelige bygning er stadig en del af
hotellet, som siden er udvidet med bygningen ved
siden af og forbundet med et indgangsparti i glas.
Sharuz Namazi er en både travl og glad hoteldirektør. For et halvt år siden blev han nemlig far
for tredje gang. Hans hustru passer geschæften i
hjemmet, mens Sharuz selv regerer på hotellet,

som gennem de seneste år har gennemgået modernisering af en række værelser. Han er stolt af selv
at have stået for valg af både farver og inventar og
viser med glæde sine værelser frem. Senest er en
tageetage indrettet til en kæmpesuite på omkring
100 kvadratmeter med rigelig gulvplads, badeværelse med whirlpool og stor balkon.
’Dittmer’s Gasthofs historie går tilbage til
omkring 1850, da det havde status som lazaret for
danske soldater,’ fortæller Sharuz. Senere blev Dittmer’s Gasthof omdannet til gæstgiveri, hvortil man
kom rejsende med hestekøretøj. Hestene blev sat i
stalden, som for adskillige år siden blev revet ned og
erstattet af en tilbygning.
At familien Namazi kunne overtage hotellet i
2002, kom sig af, at naboer oplyste, at den tidligere
ejers børn ikke ønskede at føre hotellet videre. Det
blev familien Namazis chance for at overtage det.
Dittmer’s Gasthof har 34 værelser.
Sharuz kom med sine forældre til Tyskland fra
Iran efter revolutionen dér for godt 30 år siden. Han

var dengang knapt syv år og har således taget sine
uddannelser i Tyskland – først som tysk student og
derefter som byggetekniker.
Sharuz besluttede sig på et tidspunkt at skiftede
erhverv og startede på en uddannelse til kok, der
senere blev suppleret med en hoteluddannelse. Dermed må hotellet siges at være i gode hænder ...
Blandt Flensborgs mange hoteller er Hotel Napflion i Süderfischer Strasse i den gamle bydel tæt
på havnen også værd at nævne. Det er et hyggeligt
familiehotel med høj madkvalitet, rigt udstyrede
værelser til en fornuftig pris. For godt et år siden
blev hotellet kåret som et af de to bedste hoteller i
området. Det andet var fem-stjernede Alte Meierhof
uden for byen.

Malerisk gade

Fra Dittmer’s Gasthof i syd spadserer man lige op til
Rote Strasse, som er et populært mødested i Flensborgs sydlige, gamle bydel. Rote Strasse ligger tæt
på Südermarkt (Søndre Torv) og var i forne tider en

Sharuz Namazi er født i Iran og kom til Tyskland
som seks-årig. Efter skolen arbejdede han først i
byggebranchen, inden han besluttede sig for en
kombineret kokke- og hoteluddannelse. Dittmar’s
Gasthof købte han for en halv snes år siden.

Dittmar’s Gasthof er holdt i rene, stærke farver som den 100 kvm. store
suite på øverste etage i den ene af de to hotelbygninger.

Dittmar’s Gasthof beliggenede i den sydlige ende af Flensborg – tæt på Nytorv. Virksomheden
fordeler sig i to bygninger, der ligger ved siden af
hinanden. Totalt har hotellet 36 værelser.
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Hotel Alter Meierhof i udkanten af Flensborg er et fem-stjernet spa-hotel,
der også satser på møder og mindre konferencer. Til den kræsne gane
kan hotellet tilbyde en gourmetrestaurant med to Michelin-stjerner.

del af den berømte Ochsenweg – Hærvejen mellem
Danmark og Altona.
Dengang mødtes borgere, købmænd og bønder for
at handle, mens hestene fik et hvil og foder i baggårdene. Der blev sladret, handlet og hygget i de mange
købmands- og håndværkergårde, som kendetegner
Flensborgs gamle bydel. I dag er gaden en malerisk
oplevelse med små designbutikker, caféer og specialforretninger. Også danskere har fundet til Rote
Strasse med deres modetøj, smykker og andre varer.
I baggårdene møder man hyggelige spisesteder,
hvor gæsterne i sommermånederne sidder udenfor
og nyder velduftende rosenbuske, som smyger sig
op ad murene.

Orglet var færdigrestaureret i 2009 efter en millionbevilling fra A.P. Møllers og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Det
betjenes af kirkens organist, Michael Mages, der
kalder orglet et super-orgel. ’Det bedste af slagsen,’
siger han begejstret.
Da TRAVEL PEOPLE besøgte kirken, lød der
stille orgelmusik. På spørgsmålet til Michael, om
han ville demonstrere orglets spændvidde i lyd, gav
han piberne alt, hvad de kunne trække, og tonerne

Et super-orgel

Kun få minutters gang fra Rote Strasse kommer man ud på Südermarkt med St. Nikolai kirke
tronende i sin fulde højde. Kirken er byens største
kirke opført 1390-1480 og opkaldt efter de søfarendes skytsengel. Det 90 meter høje spir blev tilbygget
i 1892. Inventarets fornemste dele er udført af berømte, lokale kunstnere, nemlig Hinrich Ringerinck
og Peter Hanssen.
Kirkens orgel stammer fra begyndelsen af 1602 og
er udført af Ringerinck. Facaden, der er den største i
Nord-Europa, rummer bl.a. Kong Christian IV’s og
Dronning Anna Cathrines våbenskjold.

Skt. Nikolai Kirke er Flensborgs største kirke. Den
stammer fra 1400-tallet, mens tårnet dog er en tilbygning fra 1892.
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bragede ud i kirkerummet med en sådan kraft, at de
få besøgende i kirken nærmest fik et chok. Fra høje
decibel lod Michael Mages tonerne fade ud til fuldstændig dæmpede toner. Det var en stor oplevelse.
12 år tog det for den internationalt anerkendte orgelbygger Gerald Woehl fra Marburg at fuldføre det
ambitiøse projekt, ’tre orgler i ét’ – det første af sin
art i verdenshistorien. Først byggede han barokorglet fra 1709, og dernæst blev det til en nybygning
af et symfonisk-romantisk orgel, som behersker
kirkerummet fra den sarteste pianissimo til grandios symfonisk tutti. Som det tredje led i projektet
kom rekonstruktionen af værket under taget over
alterrummet for derved at skabe de mystik-sfæriske
effekter fra den tysk-romantiske epoke – også kaldet
’englestemmerne’.
Dette kæmpestore orgel måler 15 meter i højden,
er 7,5 meter bredt og har 6000 piber.
Kirken arrangerer jævnligt orgelkoncerter. Et
dansk-tysk samarbejde under navnet Orgelfestivalen Sønderjylland-Slesvig har i fjor fejret sit 10 års
jubilæum med koncerter i egnens rige orgellandskab i det tidligere hertugdømme Slesvig efter et

Indtil for få år siden solgte Walter Braasch
udelukkende rom i sin butik, men eftersom
de gamle romnydere blev stadig færre, bestemte Walter sig en dag for at udvide sortimentet til også at omfatte vin. Ved samme
lejlighed trådte hustruen Yvonne aktivt ind i
firmaet.

Braasch Rom- og Vinhandel er beliggende i den både meget smukke og livlige Rote Strasse.

grænseoverskridende initiativ i både Sønderjylland
og Syd-Slesvig.

Flensborg og rommen

Den livlige handel med kolonierne i Dansk-Vestindien i 1700 og 1800-tallene medførte en økonomisk
blomstringstid for Flensborg. Fra 1755 sejlede skibe
fra Flensborg til St. Croix i Caribien og bragte, foruden bomuld, tobak og ædle træsorter, især rom og
sukker hjem til Flensborg. Byen udviklede sig til en
betydelig lokalitet for sukkerproduktion, og Flens-

borgs ry som ’rom-by’ er stadig kendt viden om.
Walter Braasch er en af de sidste, ægte romfabrikanter i Flensborg. Også han har sin forretning i
Rote Strasse. Som en af de sidste i Flensborg lærte
han destillatør-håndværket. Da han startede på spiritusfabrikken Hermann C. Andresen i 1970’erne,
eksisterede stadig omkring 25 spiritusfabrikker
og romhuse i Flensborg. Imidlertid var markedet
allerede dengang inde i en brydningstid, hvor store
firmaer opkøbte de mindre, som smeltede sammen
til få virksomheder.

En af de største seværdigheder inde i Skt. Nikolai Kirke er orglet, der er så meget som 15 meter
højt og indeholder så mange som 6.000 piber. Orglet er sammenbygget af tre mindre orgler, og
den ældste del, et barokorgel, er fra 1602.

Sammen med sin hustru Yvonne har Walter udvidet romforretningen til også at inkludere vinhandel.
Men han holder stadig fast i den fine Braasch-Rom,
som er en ægte rom, hvor alkohol-grundlaget udgøres af en aromatisk Jamaica-rom i forædlet tilstand.
Bag forretningen har Yvonne og Walter indrettet
et lille rom-museum, der åbnes for interesserede
gæster.

Skibsbygning

Rom og sukker blev i gamle dage transporteret på

Michael Mages er organist i Skt. Nikolai
Kirke. Han trives med at spille på det unikke
orgel, som han kalder for et ’super-orgel’.
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skibe. Til et besøg i Flensborg hører – udover turen
indenom de kæmpemæssige supermarkeder Citti
Markt, Förde Park, Fleggaard, Sky SK, Poetzsch
grænsehandel og Penny Markt, hvor paller af øl, vin
og andre varer fragtes hjem til Danmark – også en
tur tilbage i tiden med et besøg på Museumswerft
Flensburg.
Museumswerft Flensburg ligger i den nordlige
ende af byen ud til havnen. Værftet blev til på privat
initiativ i 1996. Med EU-finansstøtte samt private
donationer står de rødmalede træbygninger klare til
publikums invasion med deres nybyggede træskrog efter gamle tegninger. Det er spændende at gå
mellem spanter og opleve de dygtige skibsbyggeres
arbejde og følge med i tilblivelsen af skibene.
Et af de historiske forbilleder i skibsbygning er
Smakke-Jollen, som var et mindre skib med trafik i
kystregionerne. Alt, som ikke kunne transporteres
med Smakke-Jollen, blev sejlet ud med den såkaldte
Danske Jagten. Dette skib var relativt hurtigt og
sejlede bl.a. med sten ind til Flensborg. Museumswerft har genopbygget Dansk Jagten fra 1794 efter
original-tegninger.
I Museumswerft skrider arbejdet stille, omhyggeligt og roligt frem, og man kan nyde spanter og skibenes smukke linjer samtidigt med, at duften af nyt
træ trænger ind i næseborene. Tæt på værftet tuder
M/S Flensburg og kalder minderne frem fra den tid,
da ”Æ Spritte” sejlede i pendulfart mellem Flensborg og nære sønderjyske havne med glade gæster.
Spritruterne mellem Danmark og Tyskland er i dag
blevet sejlture, hvor sprutten er afløst af hyggeligt
samvær under mere kontrollerede forhold.■

På Museumswerft Flensburg har man specialiseret sig i at genopbygge den flåde, som for århundreder siden transporterede varer mellem købmandsbyen Flensborg og fjerne destinationer. Med EU-finansstøtte samt private donationer står museumsværftet klar til at fremvise sine ’nybygninger’, alle sammen bygget efter originale tegninger.
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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
w w w . g r e e n g a t e . f o

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

Tre glade drenge var bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen, der flankeres af den afgående CEO, Michael
Binzer, og den tiltrædende CEO, Michael Højgaard. Jens mente, at bestyrelsen har fundet den bedst mulige
eftertræder til Michael B., der har forladt Air Greenland til fordel for CEO-posten i det grønlandske TelePost.

Michael I gav plads
til Michael II
Goodbye and Welcome-party hos Air
Greenland, da Michael Højgaard overtog CEO-sædet efter Michael Binzer.
Af Preben Jack Petersen.
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MICHAEL HØJGAARD (51) blev varmt modtaget af både bestyrelse og medarbejdere, da han
mandag 22. april præsenteredes ved en reception i
Air Greenland’s store hangar i lufthavnen i Nuuk.
Michael overtager pr. 1. august stillingen som CEO
efter Michael Binzer (44), der på både dygtig og
markant vis har stået i spidsen for selskabet gennem
de seneste fem og et halvt år.
Michael H. har tidligere arbejdet hos Air Greenland, og desuden har el-firmaet Lindpro, som han har
været chef for gennem de senere år, et datterselskab i

Grønland. Hverken Air Greenland eller grønlandske
forhold generelt er således fremmed for ham.
Michael B. går videre til CEO-posten hos grønlandske TelePost, der sidder på al telekommunikation, herunder Internettet, såvel som Postvæsenet.
Det er den største stilling i den del af erhvervslivet,
der er ejet af Grønlands Selvstyre. I fjor gav TelePost
et overskud på mere end DKK 100 millioner! ■

preben@travelpeople.dk

Receptionen for afgående Michael Binzer og
tiltrædende Michael Højgaard fandt sted i Air
Greenland’s store hangar i Nuuk Lufthavn.
Både selskabets medarbejdere og forretningsforbindelser mødte talrigt op.

Kaptajnen på Air Greenland’s Airbus-fly, der
bragte den nye CEO, Michael
Højgaard til receptionen i
Grønland, Arne Pallesen,
benyttede lejligheden til
at få en snak med Michael
under flyvningen. Nederst
til venstre i billedet skimtes
et af Air Greenland’s bestyrelsesmedlemmer, 73-årige
Lars Tybjerg. Han, der har
en mangeårig karriere i
Finansministeriet bag sig og
desuden været direktør i Finansstyrelsen, repræsenterer Staten i AG’s bestyrelse.
Michael Højgaard nød servicen ombord på
Air Greenland’s Airbus-fly, da han mandag 22.
april skulle til Grønland for at blive præsenteret for selskabets personale og forretningsforbindelser. På billedet serverer stewardessen
Sabine Christensen en kop kaffe for Michael.

Jens Wittrup Willumsen, formand for bestyrelsen i Air Greenland, glædede sig til
at skulle præsentere selskabets nye CEO,
Michael Højgaard, ved en reception senere
på dagen. Billedet er taget ombord på flyet på
vej til Grønland.

Michael Højgaard
med Ruth Kristensen, der har
været en af de helt
store ildsjæle i Air
Greenland, bl.a.
formand for Personaleforeningen
Tuiffik.

Christian Keldsen, kommerciel direktør hos AG, ses på billedet med
selskabets bestyrelsesformand
Jens Wittrup Willumsen. Jens takkede Michael B. for hans indsats for
Air Greenland gennem næsten seks
år og ønskede Michael H. velkommen til selskabet. Christian talte
på vegne af personalet og sagde
bl.a., at mens man godt nok kan
hive Michael B. ud af Air Greenland,
kan man til gengæld ikke hive Air
Greenland ud af Michael!
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Michael Højgaard med Mette Steenholdt, ansat i Air
Greenland’s HR’s division for udvikling, og som har været
tovholder på alle frontline-servicekurser for mere end 250
personer i selskabet.

To af de mest kreative ansigter i grønlandsk turisme, Erik Bjerregaard (71),
administrerende direktør på Hotel Arctic
i Ilulissat, Grønlands turismemetropol nr.
1, og Anders Stenbakken, administrerende direktør hos VisitGreenland.

De to Michael’er syntes at have det godt sammen. Michael B. ønskede sin efterfølger, Michael H., al mulig held og lykke med jobbet hos Air Greenland. ’Måske
er det ikke verdens letteste job i luftfarten, men det er i hvert fald det sjoveste og
mest spændende,’ sagde Michel B. til sin efterfølger.

Christian Keldsen, CCO hos Air Greenland,
tog sig venligt af Helle Bach, salgsdirektør
Grønlands Rejsebureau i København, der var
rejst til Nuuk for at sige farvel til Michael B. og
goddag til Michael H.

Michael B. benyttede lejligheden til at takke
Mette Larsen for et godt samarbejde i de
forløbne år. Mette er administrerende direktør
i passagerrederiet Arctic Umiaq Line, som Air
Greenland er halvpartejer af. De andre 50 pct.
sidder Royal Arctic Line på.

VestNorden Travel Mart
I anledning af VestNorden Travel Mart, der i år løber af
stabelen i Nuuk i dagene 20.-22. september, bliver TRAVEL
PEOPLE’s september-udgave i stor udstrækning præget af
artikler fra Grønland, Island og Færøerne.
Forslag til redaktionelle artikler samt booking af annoncer
til pågældende nummer kan ske på adressen
vestnorden@travelpeople.dk.

TRAVEL pEOpLE

TRAVEL PEOPLE
– det førende brancheblad,
når det gælder VestNorden!

Claus Risbjerg, politikommissær, og Morten Nielsen, vicepolitimester, flankeres
af Christian Keldsen, CCO hos Air Greenland, og Michael Højgaard, AG’s nye CEO.
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På receptionen var bestyrelsen i Air Greenland repræsenteret ved Leif Rasmussen (SAS), Rasmus Petersen fra Grønlands Selvstyres bestyrelsessekretariat, Jens Wittrup Willumsen, formand (udpeget af Selvstyret) samt Lars Tybjerg (Staten). Helt til højre ses den ny CEO, Michael Højgaard.

Bestyrelsesformanden Jens Wittrup Willumsen overrakte selskabets afskedsgaver
til Michael Binzer, bl.a. et maleri af Air Greenland’s nye Dash-8, som var et af de
sidste tiltag, den nu afgåede CEO var med til at introducere hos Air Greenland.

Michael B. fik også lykønskninger for
fremtiden hos TelePost af Carl Juhl,
medejer af Hotel Hans Egede i Nuuk.
Carls hilsen var også fra kompagnonen
Helge Tang, der befandt sig på ferie i
Glyngøre (Danmark) og derfor ikke kunne
nærvære.

’Hvor er du dejlig, og hvor er det rart at høre alle de rosende ord om dig,’ kom det spontant fra en glad og lykkelig
fru Emilie. Hun og Michael blev gift i fjor.

Morten Nielsen, COO hos Air Greenland, og
Jens Andersen, administrerende direktør i
Royal Arctic Line.

Erik Bjerregaard, chef for det Air Greenlandejede Hotel Arctic i Ilulissat, orienterede den
ny CEO, Michael Højgaard, om den positive
udvikling for turismen i Diskobugten.
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ATLANTIC AIRWAYS 1988-2013

Jubilæums-reception hos
Atlantic Airways
25 ÅRS-JUBILÆET hos Atlantic Airways blev
markeret ved en reception i hangaren i Færøernes
lufthavn på øen Vágar onsdag 27. marts, der udover
en række officielle taler bød på underholdning af
lokale kunstnere m.v. Gæsterne bestod til overvejende del af selskabets egne medarbejdere, disses
pårørende samt lokale leverandører m.fl.
Arrangementet blev samtidigt en præsentation af
Atlantic Airways’ ny bestyrelsesformand Niels Mortensen, der til daglig er administrerende direktør for
indkøbscentret SMS i Thorshavn. Han overtog for
nylig formandsposten efter Bjarni Askham Bjarnason, der pr. 1. april udnævntes til departementschef
i Færøernes Landsstyre, og som, som en følge heraf,
trak sig.

Atlantic Airways’ store hangar i Færøernes lufthavn på øen Vágar dannede
rammen om receptionen i forbindelse
med selskabets 25 års jubilæum.
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Den ny formand udtalte, at han glædede sig til at
stå i spidsen for det selskab, som han altid havde
respekteret som en værdifuld faktor i det færøske
samfund, og hvor han som passager gennem årene
havde følt sig både tryg og velkommen ombord.

Atlantic Airways’ flyflåde inkluderer i dag to Airbus-319 og to RJ-85-maskiner. I slutningen af 2013
modtager man endnu en Airbus-319. ■

ATLANTIC AIRWAYS 1988-2013

Magni Arge, Atlantic Airways’ CEO, og Landsstyreformand Kaj Leo Johannesen udvekslede gaver.

Niels Mortensen, Atlantic Airways’ ny bestyrelsesformand, spåede selskabet en fortsat
positiv og stabil udvikling.

Allan Skaalum, salgs- og marketingdirektør hos Atlantic Airways
siden april i fjor, glædede sig over
den store tilstrømning til jubilæumsarrangementet.
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Ingolf Pedersen med sine tre chefer hos CAS/Novia gennem 25 år – Klaus Glendorff, Stig Thygesen henholdsvis nuværende Ole Brinks Andersen.

Indiske udfordringer
til Novia’s Ingolf
Ingolf B. Pedersen som handling-boss i Chennai.
INGOLF B. PEDERSEN sagde med udgangen af
februar farvel til handlingselskabet Novia i Københavns Lufthavn, som han havde tjent i mere end tre
decennier. Ingolf havde i flere år titel af kontraktchef,
indtil han for fem år siden udnævntes til Commercial
Director.

I en alder af 62 år valgte han at overgå til en stilling
som chefkonsulent hos det indiske handlingselskab
Bhadra International med hovedbase i Chennai og med
repræsentation i i alt syv indiske lufthavne.
Ingolf har haft forbindelse til Bhadra siden 2003, da
Novia etablerede et samarbejde med den indiske virk-

Ingolf Pedersen i samtale med Egyptens ambassadør, Nabil
Habashi, der mødte frem for at sige tak for den støtte og omhu,
Novia har udvist overfor Egypt Air i den vanskelige tid med uroligheder i Cairo og deraf følgende uregelmæssig trafik.
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somhed. Han har bundet sig til at arbejde hos Bhadra i
mindst to år.
Største opgave for Ingolf bliver at effektivisere den
nuværende virksomhed samt at forestå en udvidelse af
operationerne til at inkludere flere lufthavne. ■

Hvem der også kom for at sige farvel til Ingolf Pedersen og ønske ham
god vind i Indien, var Johnny Rasmussen, Director Air Greenland Station Services, og Thomas Petersen fra World Flight Services (WFS).

Blandt gæsterne ved Novia’s afskedsparty for Ingolf
Pedersen var også Bettina Lyngs fra serviceagenten
reasons2go i Københavns Lufthavn. Hun fik et kærligt
skulderklap af Ingolf.

Ingolf Pedersen og hustruen Helle Vibeke sammen med Lars-Göran Bringhorn
fra rengøringsselskabet Sodexo, som i flere år har været en samarbejdspartner til
Novia. Mens Ingolf arbejder i Indien, passer Helle-Vibeke ægteparrets jernbanestation i Vest-Sjælland, hvortil togene dog er ophørt med at køre..

Ingolf Petersen flankeres af Aylin Gulcuoglu, Continental Micronesia Duty Manager CPH, samt British Airways-repræsentanterne Peter Rasmussen,
Director Northern Europe, Risto Sjöholm, Customer Service Manager Nordic samt Munib Haq, Agent Service.

Klaus Glendorf, der var administrerende direktør i
CAS/Novia i 30 år (1972-2002), i samtale med Inger
Ollendorff, der i årene 1987-2005 var Station Manager
hos Maersk Air i Københavns Lufthavn, og før den tid
souschef i Sterling Airways’ stationsafdeling. Inger og
Klaus har altid haft et tæt samarbejde, og deres snak
kom til at omfatte mange minder om livet i lufthavnen.

Tom de Vos, Air France/KLM Station Manager i Københavns Lufthavn, demonstrerede sine færdigheder
i akrobatik for Ingolf Pedersen.

Carsten Gamby, Operation Manager hos
Novia, med kollegaen Aylin Gulcuoglu, Continental Micronesia Duty Manager CPH.

Claus Poulsen, Rampechef hos Novia, i
samtale med Ingolf Pedersens hustru, Helle
Vibeke.

Atlantic Airways skiftede for nogle
år siden handlingagent på Kastrup
og forlod Novia til fordel for SGS,
men ville ikke undlade at sige Ingolf Pedersen tak for godt samarbejde og ønske ham held og lykke
i hans indiske job. Fra det færøske
selskab kom CEO Magni Arge
ledsaget af Supervisor Andrea
Johansen.
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Torben Andersen – 60 år
TORBEN ANDERSEN, Spies-koncernens initiativrige og markante informationschef, rundede 2.
februar de første 60 år af sit liv her på jorden, hvilket
blev markeret ved en reception i Spies-butikken på
Axeltorv i København. Mange forretningsforbindelser og venner mødte frem og gratulerede fødselaren.
Da Torben indledte sin PR-karriere hos Sterling
Airways i midt-firserne, var der kun to firmaer i
rejsebranchen, der var i besiddelse af professionelle
PR-folk. Det var SAS, hvor Preben Kjær var blevet
informationschef efter at være startet som ambulancechauffør hos Zone-Redningskorpset og senere
informationschef hos Falck. Derudover fandtes Povl
Møller Taasinge, der med stor succes informerede
pressen, når Simon Spies købte en ekstra biografbillet til sin stok eller ringede til Jan Carlzon, når en
kaptajn på et SAS-fly nægtede ham tilladelse til at
medbringe vovsen Archiball i flyets kabine. Sådanne
nyheder var guff for aviserne dengang og i visse
blade endda forsidestof!
Torben har, så vidt vides, hverken kørt ambulance eller skullet alarmere pressen på grund af Jan
Vendelbos eller Torben Østergaards ønske om at
medbringe sine hunde på et SAS-fly og efterfølgende
få en SAS-kaptajn irettesat. Men gennem årene har
han fundet på mange andre sjove ting, der er havnet
i spalterne hos de store aviser, og den kunst kan han
stadigvæk.
For et par år siden blev den nu 60-årige journalist
kåret til rejsebranchens bedste PR-mand. ■

Selvfølgelig blev Torben også gratuleret af sine to chefer, administrerende direktør i
Spies/Danmark, Jan Vendelbo, henholdsvis Torben Østergaard, administrerende direktør
i Thomas Cook Airlines Scandinavia. Fødselaren havde selv udvalgt maden til receptionsgæsterne, hvilken blev leveret af det thailandske spisehus Thai Pan i Korsgade på
Nørrebro. Navnene på restaurantens to Thai-piger ville Torben dog beholde for sig selv ..!

Fortuna Lehnsdal fra Spaniens Turistkontor i København har også status
som informationschef og er dermed
kollega til fødselaren, som hun ønskde
hjerteligt tillykke med de seks årtier.

Fødselaren fotograferet med Tom Clausen, der har været chef for Torben i tre perioder – først hos Sterling Airways, dernæst hos Fritidsrejser og endelig hos Premiair
(nuværende Thomas Cook Airlines). På billedet ses også Toms og Torbens hustruer,
Helene og Lisbeth, samt Lis Klynge, fhv. salgschef hos Premiair.

En glad og smilende
gratulant, informationschef Rikke K.
Andreassen, kom fra
Apollo/Kuoni med budskabet om, at Apollo
indsætter charterfly
fra både Danmark og
Sverige til Tobago i
sæsonen 2013/14. Bag
Rikke og Torben ses
TV2-medarbjderen
Steen Bressendorf.
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Lars Thuesen, bestyrelsesformand i Jet
Time, orienterede Torben Østergaard om,
hvordan man med succes åbner en ny bank.
Harald Rytz (t.v.), pensioneret luftfartsmand,
lyttede interesseret.

MÆRKEDAGE - ENROUTE
MÆRKEDAGE
Af Preben Jack Petersen.
NIELS BOSERUP var Københavns Lufthavns
administrerende direktør gennem så mange som 18
år – og dermed er han den person, der har siddet i
chefstolen i den skandinaviske storlufthavn i længst
tid. Fredag 14. juni fylder han 70 år.
Niels er i besiddelse af flere rekorder end at have
været lufthavnsdirektør i flest år på den amarkanske
ø. Således er han også den lufthavnschef, der har
smidt flest nøglepersoner – underdirektører og andre
funktionærer i høje stillinger – ud ’på gaden’ uden
varsel, fordi de havde irriteret ham.
Leif Rasmussen er et sådant eksempel. Han havde
også haft en hurtig exit fra SAS, og netop den faktor
gjorde ham interessant for Niels, der satte Leif til at
være den person i CPH’s direktion, der skulle være
kontaktperson til lufthavnens største kunde – SAS!
Hvad Leif havde irriteret Niels med, er aldrig
kommet offentligt frem. Men faktum er, at pludselig
en dag blev Leif anmodet om at komme til Niels’
kontor, og dér fik han at vide, at han skulle aflevere
sit havnekort på stedet og derefter pakke sit skrivebord. At den løn, han havde krav på i henhold til
sin kontrakt, ville blive overført til hans bankkonto
samme dag, var stort set den eneste besked, han fik.
Afskedsmødet mellem de to herrer tog mindre end
10 minutter.
Overfor nogle af sine venner har Leif senere forklaret, at han, reelt set, ikke fik nogen begrundelse
for opsigelsen.
Et andet direktionsmedlem, Agneta Björkman, der
var CPH’s finansdirektør, var næste ’levende billede’, der blev kaldt til Niels’ kontor. Mødet mellem
Agneta og Niels blev dog af længere varighed – i alt
omkring 20 minutter! Men derudover var processen
stort set den samme som, hvad Leif havde oplevet
kort forinden samme dag.
Tredje person, der skulle møde op på CEO’s kontor, var Merete Rønde. Hun var firmaets informationschef og havde et særdeles godt forhold til Niels.
Hun blev dog heller ikke hidkaldt, fordi hun skulle
fyres, men hendes opgave blev at flette et par linjer
sammen til Københavns Fondsbørs og Ritzaus Bureau om de to fratrådte direktionsmedlemmer samt
om, hvem der midlertidigt skulle erstatte dem, indtil
deres efterfølgere var fundet.
Flere andre ledelsespersoner måtte ligeledes opleve
et hastigt farvel. Niels Christian Stiggaard, CPH’s
trafikchef, var en af dem.

’Knusende dygtig’

Niels Boserups noget markante måde at sige farvel
til folk på ændrer ikke på den kendsgerning, at han
var en knusende dygtig lufthavnschef.
Ikke blot besatte han chefstolen gennem 18 år, men
udviklingsmæssigt er der aldrig sket så meget i Københavns Lufthavn som i den periode, han var chef.
Han var hele tiden på forkant med udviklingen, og
han var i besiddelse af en solid fingerspidsfornemmelse for, hvordan de trafikale krav skulle forenes
med de æstetiske, så både passagerer og lufthavnens
medarbejdere fik en oplevelse af såvel lufthavnens
tekniske effektivitet som menneskelige mentalitet.

Han havde et eksperthold med ingeniør Mogens
Kornbo i spidsen til kontinuerligt at udarbejde
fremtidsprognoser, der blev ændret og opdateret i
takt med tidernes udvikling. Han engagerede kendte
kunsthåndværkere, bl.a. Linn Utzon, til udsmykning
af lufthavnens passagerfaciliteter, og han fik bestyrelsens godkendelse af rimeligt store budgetter til
kontoen kunst. Steffen Gullman fra ’Eleven Danes’
var på et tidspunkt engageret som rådgiver.
Københavns Lufthavn høstede stort, internationalt
bifald for både sin effektivitet og sin æstetik. Mange
er de gange, hvor CPH fik pris som verdens bedste
lufthavn, Europas bedste – osv. Og selvom der ikke
var nogen hæder til Niels for at være ’verdens bedste
lufthavnschef’, så faldt roserne alligevel tilbage på
ham.

Passager-sammenstød

Det var også i Niels Boserups ’regeringsperiode’,
Københavns Lufthavn fik Terminal 3, der fra luften
lignede en vingespids.
Den terminal blev indviet ved et kæmpestort
festarrangement, hvor Jan Carlzon – ’Verdens bedste
Carlzon’ – fra SAS gik i spidsen i sådan en grad, at
gæsterne ved indvielsen var i tvivl om, hvorvidt det
var SAS eller Københavns Lufthavne, der havde
opført den ny terminal.
Udformningen af Terminal 3 havde dog én
væsentlig fejl, hvilken bestod i, at ankommende og

Niels Boserup – mærkelig, stædig og
temperamentsfuld,
men alligevel den
ubetinget bedste chef,
Københavns Lufthavn
nogensinde har haft.

afgående passagerer ’rodede rundt’ i hverandre. Der
var indrettet check-in i begge sider af terminalen, og
i midten væltede – og det gør de fortsat! – ankommende passagerer ud fra bagagehallen og toldområdet. I alle andre lufthavne med international trafik er
ankomsthal placeret på ’ground floor’, mens check-in
af afrejsende passagerer sker fra etagen ovenover.
Sammenblandingen af afrejsende og ankommende
passagerer giver ofte anledning til det helt store kaos
i Terminal 3. Men den fadæse har Niels aldrig villet
kommentere.
Ved siden af at være mærkelig, stædig og temperamentsfuld er han den mest succesfulde lufthavnschef, København nogensinde har haft. Målt på en
skala fra 1 til 10 rørte han klart ved 10-tallet! ■

FODNOTE: Niels Boserup sagde farvel til Københavns Lufthavn, da han rundede de 64.
Han gik selv!
Efterfølgeren Brian Pedersen, der blev hentet hjem fra Kina, blev sur, da han efter tre år
ikke kunne få forlænget den særlige skatteordning for udlændinge med 25 pct.s indkomstbeskatning. Derfor gik han.
Derefter kom Thomas Woldbye, der stadigvæk er lufthavnens CEO.
Hverken Brian eller Thomas har formået at sætte deres fingeraftryk på CPH.

NAVNE
ANNE-LENE HEIN LARSEN er afgået ved døden
i en alder af 58 år. Hun arbejdede i 1990’erne hos
Larsen Rejser og før den tid i Tjæreborg Rejser.
ARNE BANG MIKKELSEN, administrerende direktør, Bella Center, fylder
70 år torsdag 20. juni.

EMIL GUÐMUNDSSON, gennem mange år ansat
i Loftleiðir henholdsvis Icelandair, bl.a. som chef for
kontoret i København, fylder 80 år onsdag 31. juli.
INGE CORRELL, fhv. ejer af konferencestedet
Havreholm Slot, fylder 75 år torsdag 22. august.
JENS WITTRUP WILLUMSEN er udtrådt af bestyrelsen for Atlantic Airways, men fortsætter som
formand i bestyrelsen for Air Greenland.
MARIANNE LAIDERZ, tidligere chef for Hotel
Mayfair i København, har nu samme position på
Hotel Cab-Inn Metro ved Fields på Amager.
NIELS SUNDBERG, luftkaptajn og indehaver af
Sun-Air, fyldte 65 år søndag 19. maj og faldt dermed
for aldersgrænsen for kommerciel flyvning. Hans
lange liv i cockpit’et blev markeret ved en stor hangarfest på hjemmebasen.
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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
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Iflg. Tripadvisor.dk er Hotel Arctic vurderet som nr. 1 i Ilulissat, både hvad angår hotel og restauranter
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