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Sophie har gjort 
flot karriere
Sophie Hulgard, chef 
for Danmarks største 
erhvervsrejsebureau, 
Carlson Wagonlit 
Travel, er fransk-
mand og kom til Danmark for snart 20 år siden på 
grund af forelskelse i en dansker, hun havde mødt 
i sit hjemland. Hun har skabt sig en enestående 
karriere i rejsebranchen med start hos Amadeus, 
derefter SMART henholdsvis Travellink. Siden 2008 
har hun været boss hos CWT med en omsætning 
på DKK 1.500 mio. og 175 medarbejdere.
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Gündüz svømmer i 
penge
Tyrkiet Eksperten’s 
konkurs i oktober 
blev en dyr fornøjelse 
for Rejsegarantifon-
den, men ægteparret 
bag virksomheden, Zeynep og Gündüz Dogusoy, 
kommer næppe til at lide nogen nød. Gennem 
en årrække har Gündüz nemlig investeret store 
summer i jordarealer i Tyrkiet, og selvom jorden er 
faldet i værdi som følge af finanskrisen, menes han 
at være god for et beløb i omegnen af DKK 100 
millioner.

Side 12

Højt aktivitets-
niveau på hotel-
fronten
Der sker mange ting 
i dansk hotelbranche 
i øjeblikket. Således 
lancerer Scandic en 
helt ny hotelkæde; Zleep Hotels går ind i Aarhus-
forstaden Viby; familien Hildebrandt fra Hotel Ascot 
i København overtager Hotel Neptun på Skt. Annæ 
Plads; og Bühlmann-familien fra Hotel Scheels-
minde i Aalborg har indgået en joint venture med 
entreprenørfirmaet A. Enggaard om opførelse af et 
lufthavnshotel.
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Danske Færger 
overtog DSB-ruter
Rederiet Danske 
Færger, som ejes 
ligeligt af Bornholms-
trafikken og Trafikmi-
nisteriet, er hjemsted 
for flere af landets mindre færgeruter, der tidligere 
blev drevet af DSB, men som efter en principbe-
slutning om, at DSB skulle koncentrere sig om tog-
drift, overgik til Scandlines. Senere ville Scandlines 
dog kun operere de største ruter, hvorefter Danske 
Færger blev stiftet og overtog. Interview med che-
fen John Steen-Mikkelsen.
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Svensk turisme-
satsning i Køben-
havn
Strömma Turism & 
Sjöfart AB i Stock-
holm har stiftet et 
dansk datterselskab, 
der har overtaget kanalrundfarten i Københavns 
Havn fra DFDS og Vikingbus m.fl. fra Auto-Paaske. 
Svenskerne har herefter ladet bygge en glasfi-
berbåd til 152 passagerer på Gilleleje Bådeværft, 
hvilken bruger elektricitet som drivmiddel. Gilleleje 
Bådeværft har gennem årene leveret i alt 18 både 
til Kanalrundfarten i København.
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Bornholmsk  
turisme er ’sårbart 
marked’
Pernille Kofod 
Lydolph, turistchef 
på Bornholm, er 
bekymret over, at 90 
pct. af de turister, der har Bornholm som feriemål, 
udgøres af kun to nationaliteter – danskere og ty-
skere. Selvom en sådan koncentration selvsagt gør 
markedsføringen mere enkel, så foreligger en høj 
risiko i tilfælde af, at et af de to markeder af nogen 
årsag måtte svigte, og Pernille betegner derfor 
turismen som et absolut ’sårbart marked’.
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Mallorcas spise-
kammer i Cala d’Or
Cala d’Or på Mal-
lorcas østkyst har 
ingen egentlige 
turistattraktioner. 
Alligevel strømmer 
udenlandske turister dertil for at nyde netop det 
forhold, at der intet sker på stedet. Kun fred og ro 
har man – plus 250 restauranter og lige så mange 
tourist shops foruden en masse små vige med 
udmærkede badepladser for både voksne og børn. 
   Mallorcinerne kalder Cala d’Or for Middelhavets 
spisekammer.
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Arne Bang  
Mikkelsen fejret
Selvom Arne Bang 
Mikkelsen, Bella Cen-
ter’s administrerende 
direktør, angiveligt 
har indgået aftale 
med sin bestyrelse – også den nye – om at blive sid-
dende i chefstolen i endnu et par år, så fandt venner 
af huset, forretningsforbindelser og andre anledning 
til at stoppe op og hylde ham på hans 70 års dag i 
juni. Nok blev Hotel Bella Sky dyrere end beregnet, 
men som formanden Oscar Crohn sagde: ’Hvordan 
ville situationen ikke have været uden et hotel?’
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Frank Fiskers til-
bage hos Scandic
Hotelmanden Frank 
Fiskers har været 
på et kort gæste-
visit i London og et 
noget længere hos 
det svenske Coop, Kooperativa Förbundet (KF), 
hvor han har inkasseret ny viden og nye erfaringer, 
så han i dag står endnu bedre rustet til at udvikle 
Scandic-hotellerne, som han forlod for tre år siden. 
Som koncernchef har Frank ansvaret for 160 hotel-
ler, 7.500 medarbejdere og en omsætning på DKK 
7 milliarder.
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Elite-kvinder 2013 · Sophie Hulgard 

Af Karen Fredslund Ellegaard.

HUN TALER perfekt dansk, men har alligevel 
denne lille snert af fransk accent, som gør det 
danske sprog charmerende. Hendes navn er Sophie 
Hulgard, 47 år, og hun er administrerende direktør 
for Danmarks ubetinget største erhvervsrejsebureau, 
Carlson Wagonlit Travel A/S. 
  Sophie er fransk, men vejen til Danmark gik via 
en mand, som hun også blev gift med, og sammen 
fik de en søn, der i dag er 17 år. For ikke så længe 
siden blev parret dog også skilt, og Sophie udeluk-
ker ikke, at hun hen ad vejen vender tilbage til sit 
fødeland. Én gang franskmand – altid franskmand!
   ’Jeg mødte min danske mand i Syd-Frankrig og 

Sophie Hulgard 
– fransk chef i Danmark

Franske Sophie er administrerende direktør for Danmarks største erhvervsrejsebureau, 
Carlson Wagonlit Travel. Kærlighed fik hende for 19 år siden til at flytte til Danmark, 

hvor hun siden har skabt sig en enestående karriere i rejsebranchen.

rejste til Danmark. Jeg var 26 år, flyttede af kærlig-
hed og uden job. Det hele var et eventyr for mig,’ 
mindes hun med et smil.
   ’Min søn og så mit utroligt spændende job hos 
Carlson Wagonlit Travel er grunden til, at jeg ikke 
er flyttet tilbage til mit hjemland,’ fortæller  Sophie 
oppe på sit kontor, der er et lille hjørne i det store 
og åbne kontorlandskab i domicilet med adressen 
Ørestads Boulevard 35. I den store bygning optager 
firmaet HOFOR og NIRAS resten af pladsen. 
   Carlson Wagonlit Travel og de 175 medarbejdere 
har indtaget øverste etage – den lyse fjerde sal med 
et stort og åbent atrium i midten af bygningen, som 
giver et luftigt indtryk hele vejen fra stueplan og 
op. Solen skinner – naturligvis – og glasvinduerne i 

loftet er dækket af hvide gardiner for at mildne det 
stærke lys. 
   Fra øverste etage er der adgang til en kæmpestor 
tagterrasse med en storslået udsigt til det sydlige 
København og til flyene ved Københavns Lufthavn. 
Terrassen hører med til Carlson Wagonlit Travel’s 
lejemål. Det beklager ingen af de ansatte.

Uddannelse
Umiddelbart er der ikke meget ’chef og administre-
rende direktør’ over Sophie Hulgard. Men hun kan 
sit kram. Hendes uddannelse er international, og 
foruden fransk taler hun fire sprog. 
   ’Jeg blev uddannet som cand. merc. i Frankrig 
med speciale i marketing og International Affairs. 
Desuden har jeg været i USA og læst et semester på 
University of California, Berkeley. Derefter var jeg 
i Asien, hvor jeg var tre måneder i Kina, Korea og 
Japan.
  Min karriere i rejsebranchen startede i Syd-
Frankrig i 1992 i Sophia Antipolis. Området er en 
stor teknologi-park nord for den lille middelhavsby 
Antibes vest for Nice – den franske version af 
amerikanske Silicon Valley. Det er et stort og smukt 
område med pinjetræer, som tiltrækker et utal af 
hjerner. Og mange globale virksomheder holder til 
i Sophia Antipolis, blandt dem Amadeus, hos hvem 
jeg arbejdede i tre år.’
   Da kærligheden meldte sig, og Sophie gerne ville 
flytte til Danmark, mødte hun den administrerende 

Sophie Hulgard kom til Danmark for snart 20 år 
siden på grund af kærlighed til en dansk mand. 
Siden er hun vokset i graderne og er i dag på 
femte år administrerende direktør for Danmarks-
afdelingen af verdens største rejsebureau, Carlson 
Wagonlit Travel.
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GÜNDÜZ DOGUSOY (64) og hans familie lider 
ikke nogen nød, selvom Tyrkiet Eksperten / Scan-
ways måtte kaste håndklædet i ringen lørdag 12. 
oktober – med efterfølgende konkursdekret i Sø- og 
Handelsretten to dage senere. Når Dogusoy-familien 
stadigvæk får mad hver dag, skyldes det først og 
fremmest, at Gündüz er god for et beløb på den 
rigtige side af DKK 100 millioner!
   Grundlaget for Gündüz’ formue i Tyrkiet er skabt 
i Danmark, hvortil han ankom i 1970’erne. På 
1980-tallet etablerede han Sultan Rejser med kontor i 
gården til den daværende Saga Bio på Vesterbrogade 
– dér, hvor Hotel First Vesterbro i dag findes. Herbo-
ende tyrkere udgjorde den hovedsalige kundemasse.
   Som tiden gik, fik firmaet også mange danske 
kunder, og en dag vovede Gündüz springet og flyt-
tede sit rejsebureau til den langt pænere adresse H. 
C. Andersens Boulevard - skråt overfor Star Tour i 
Dagmarhus. At kunne skrive i sine annoncer, at man 
lå kun 20 skridt fra Rådhuspladsen, var en virkelig 
prestige for Gündüz. Antallet af danske kunder steg 

nu med raketfart, og omsætningen accelererede 
tilsvarende.
   Mens salget således gik strygende, kneb det 
derimod med logostikken på de indre linjer og ikke 
mindst bogføringen, som ikke interesserede Gündüz 
en døjt, og som firmaet derfor altid lå efter med. Det 
fik bl.a. til resultat, at ledelsen mistede overblikket 
og kontrollen med firmaet, og den situation endte 
ikke uventet med konkurs i 1996. Det samlede un-
derskud oversteg DKK 20 millioner.

Største sælger af Tyrkiet
Opbakningen til Gündüz Dogusoy var, trods kon-
kursen, betydelig. Personale, kunder, leverandører 
og andre forretningsforbindelser bakkede op om 
ham, hvilket gav ham mod til at gøre et nyt forsøg i 
rejsebranchen.
   Herefter åbnede han i januar 1997 Tyrkiet Eksper-
ten i ejendommen Buen i Vester Farimagsgade. Der 
var attraktive åbningstilbud, og folk stod igen i kø 
for at få del i de billige rejser.

Gündüz svømmer i penge
Tyrkiet Eksperten’s konkurs i oktober 
betyder ikke, at Gündüz Dogusoy og 
hans familie ikke får mad på bordet. 
Hans formue anslås til mere end DKK 
100 millioner.

Af Preben Jack Petersen.

En glad og smilende Gündüz Dogusoy med 
hustruen Zeynep fotograferet på deres 
stand på rejsemessen i Bella Center i 2008.

   På ny kom kundekredsen til at bestå af både 
danskere og herboende tyrkere, og snart var Tyrkiet 
Eksperten den største sælger af rejser til Tyrkiet og 
det fjerde- eller femtestørste charterrejsebureau i 
Danmark.
   At bureauet måtte give op lige nøjagtigt i år, blev 
ved konkursen forklaret med efterdønningerne fra 
finanskrisen, den usædvanlig gode sommer i år, der 
mindskede danskernes rejselyst, og den uhørt hårde 
priskonkurrence bureauerne imellem.
   Formanden for RiD (Rejsearrangører i Danmark), 
Jan Vendelbo, udtalte til medierne, at konkursen hos 
Tyrkiet Eksperten var ventet, hvorimod brancheana-
lytikeren Ole Egholm pegede på, at virksomheden 
havde givet overskud, omend ikke verdens største, 
gennem de seneste 14 år, hvorfor han kun kunne 
stemple konkursen som ’absolut overraskende’. 
   Direktør Lars Thykier i Danmarks Rejsebureau 
Forening stillede sig i TV-interviews på linje med 
Ole. 
 
Flere nye destinationer
De ’fede år’ for Tyrkiet Eksperten fik Gündüz til at 
udvide forretningen med datterselskabet Scanway, 
der producerede pakkerejser til andre destinationer 
end Tyrkiet, først og fremmest Thailand, men også 
Indien, Kina og Egypten. Hans synspunkt var, at 
de af hans kunder, der havde besøgt Tyrkiet talrige 
gange, ville prøve noget nyt, og så mente han, at det 
også var ham, der skulle levere alternativerne til Tyr-
kiet. Derfor dannede han rejsearrangøren Scanway, 
der også var navnet på hans holdingselskab i Tyrkiet.
   Men hans organisation og erfaring rakte ikke så 
langt, at han var i stand til at beherske en sådan ud-
videlse, der snart blev ensbetydende med betydelige 
problemer samt deraf følgende store økonomiske 

tab. Gündüz kendte ikke det gamle, danske ordsprog 
’Skomager, bliv ved din læst’!

Tyrkisk kultur rodfæstet
Ved et tilbageblik på Gündüz og hans virksomheder, 
Sultan Rejser henholdsvis Tyrkiet Eksperten, kan 
man som punkt 1 konstatere, at den tyrkiske gæste-

arbejder har været både initiativrig og myreflittig. 
Disse to egenskaber vil man aldrig kunne fratage 
ham. Når han befandt sig i Danmark, var det helt 
normalt, at han sad på sit kontor på 2. etage i ejen-
dommen Buen til langt ud på aftenen og nørklede 
med udvikling af dataprogrammer. 
   I øvrigt var han ustandselig på rejse til sit gamle 
hjemland, hvor han havde møder med kumpanerne, 
der både var hans venner og, så vidt vides, investo-
rer. Han opbyggede en hotelkæde ved navn Tulipan, 
og disse hoteller udgjorde Tyrkiet Eksperten’s de 
luxe-hoteller. 
   Men trods sine mange år i Danmark blev han 
aldrig rigtigt integreret i det danske samfund. Den 
tyrkiske kultur havde et solidt rodfæste i ham.
   Det betød bl.a., at han havde svært ved at indordne 
sig efter de danske systemer. At et ordentligt firma 
i Danmark tager en klage seriøst og besvarer den 
på en pæn og redelig måde, gjorde ikke indtryk på 
ham. Klagebreve blev lagt i en papkasse, oftest uden 
at blive besvaret, og den fremgangsmåde medførte 
selvsagt en stærk irritation hos klagerne, der herefter 
henvendte sig til Rejeankenævnet. Det umiddelbare 
resultat blev, at Tyrkiet Eksperten figurerede vold-
somt i Rejseankenævnets statistik.
   Havde Tyrkiet Eksperten derimod behandlet 
indkomne klager på normal vis, ville firmaet kunne 
have undgået mange negative rubrikker i pressen!
   Regnskaber blev heller ikke altid afleveret rettidigt 
til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og sådanne 
forhold blev ligeledes genstand for uheldige bemærk-
ninger i avisspalterne.

Aldrig mere ’sorte penge’
For ikke så mange år siden forstod Gündüz, at han 
nok måtte ’tage skeen i den anden hånd’, hvis han 

Gündüz Dogusoy havde sans for det folkelige - lykkehjul med rabatmuligheder ved køb af rejser. 
På de årlige rejsemesser stod han selv ved lykkehjulet og fik derved lejlighed til at hilse på sine 
mange kunder.

Gündüz Dogusoy på sin stand på rejsemessen i Bella Center januar 1994. 
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Af Preben Jack Petersen.

SCANDIC HOTELS lancerer en lavpris-hotelkæ-
de. Det sker under brandet HTL.
   Det nye hotelkoncept vil tilbyde centrale city-
placeringer til lave priser med digitale løsninger 
for både check-in, check-out m.v. Der udloves højt 
kvalitets-design. 
   Allerede til maj 2014 åbner HTL med 275 væ-
relser på Kungsgatan i Stockholm, og næste hotel 
forventes opført i det gamle LO-hovedkvarter på 
Norra Bantorget i Stockholm. Senest i 2018 vil der 
være åbnet 20 sådanne HTL-hoteller i de større 
byer i Norden, og i alt bliver der tale om milliard-
investeringer og hundredvis af nye arbejdspladser. 
Investeringerne i de nye hotelbygninger foretages 
fortrinsvis af professionelle ejendomsinvestorer, 
hvilket er Scandic’s normale policy.

   Scandic Hotels’ CEO, den tidligere SAS-medar-
bejder Anders Ehrling, udtaler: 
   ’Den øgede digitalisering, fortsatte urbanisering, 
de nye, mobile mødekulturer med øgede krav til 
gennemsigtighed og hastighed har udviklet en ny 
målgruppe med andre prioriteringer end hos den 
traditionelle hotelgæst. Derfor udvikler Scandic sin 
hotelportefølje og skaber et nyt koncept i et søster-
selskab til Scandic.
   Vi har set lignende initiativer skyde frem inter-
nationalt, og nu agter vi at sikre vor position på det 
nordiske marked ved at udvikle vort eget koncept, 
som vi ser det internationalt.’
   Anders mener, at kun få, hvis nogen, vil kunne 
præstere, hvad Scandic nu kaster sig ud i, fordi 
udfordringen er så enorm – både hvad angår at 

besidde ressourcerne til at skabe et stærkt koncept 
og brand og til at opnå de rette kontraktmodeller. 

Danmark
Jens Mathiesen, CEO Scandic Danmark, oplyser, 
at arbejdet med etablering af det første HTL-hotel i 
Danmark er godt i gang:
   ’Det er et stærkt koncept, som der ikke findes lig-
nende af i Norden,’ betoner han. ’Vi tror derfor, at 
det bliver et vigtigt parameter i kampen om den ny, 
moderne rejsende og dermed til større markedsan-
dele. Hvor hurtigt, vi kan etablere os, afhænger af 
de dialoger med investorer, som vi i øjeblikket er 
godt i gang med.’
   ’HTL er et strømlinet hotelkoncept, der tilby-
der selve essensen af en rigtig god hoteloplevelse 
centralt i storbymiljøet,’ siger Jens videre. ’Ideen er 
at bygge supereffektive hoteller, hvor alt unødven-
digt er fjernet for i stedet at øge kvaliteten af det, 
hotelgæsten værdsætter mest. I princippet handler 
det om, at ’less is more’, hvilket bliver kundernes 
fremtidige krav,’ mener han.

Tomme kontorbygninger
HTL etableres ved nybyggerier såvel som om-
bygninger af bestående bygninger. Ikke minst 
drejer det sig om at konvertere kontorbygninger 
på samme måde, som Arp-Hansen gjorde det ved 
udvidelsen af Hotel Imperial i København for få år 
siden.
   Den ejendom på Kungsgatan i Stockholm, der 
kommer til at rumme det første HTL, ejes af Ax-
Fast, en uafhængig koncern i Axel Johnson Grup-
pen. Det er første gang, Axel Johnson aktivt satser 
på hotelvirksomhed i sine lokaler. 
   Næste hotel opføres på hjørnet af Norra Bantor-
get og Upplandsgatan i Stockholm sammen med 
ejeren af ejendommen, det LO-ejede Folkets Hus i 
Stockholm. 
   ’Det går godt for os i disse år,’ konstaterer Jens 
Mathiesen, der videre oplyser, at HTL-projektet 
kun er ét af flere, som koncernen har i pipeline:
   ’Totalt set har Scandic Hotels gennem de seneste 
år forårsaget investering af milliarder af kroner 
i udviklingen af vor hotelportefølje, og det vil vi 
gøre også i årene fremover. Der findes et potentiale 
lige nu, hvor mange ejendomsejere står med tomme 
kontorlokaler, som let kan konverteres til HTL-
modellen. Samtidigt har de nordiske hovedstæder 
stadig et behov for flere hotelværelser for at kunne 
tiltrække store, internationale kongresser,’ under-
streger han.
   Formand for bestyrelsen hos Scandic Hotels 
er Vagn Sørensen, indtil år 2001 ansat i SAS, de 
senere år som vicekoncernchef.
   Vagn er for nylig blevet udlandsdansker. I flere 
år boede han på den mondæne Vejlesøvej i Holte, 
men siden forsommeren i år har han haft bopæl i 
London. ■

preben@travelpeople.dk

Scandic 
lancerer ny hotelkæde
Scandic Hotels satser på etablering af 
en ny type hoteller, der indrettes dels i 
nybygninger, dels i tomme kontorhuse, 
der bliver genstand for ombygning.

Jens Mathiesen, CEO Scandic Hotels Dan-
mark, er på udkig efter både ejendomme i 
Danmark, der egner sig til at være rammen 
om Scandic Hotels’ nye lavprishoteller, og 
potentielle investorer.

Som Scandic-ledelsen ser hotellet af den 
nye lavpris-model HTL – enkelt i design og 
samtidigt funktionelt for den ny generation af 
rejsende.

Anders Ehrling, Scandic Hotels CEO og kon-
cernchef, siger, at den øgede digitalisering, 
fortsatte urbanisering samt nye, mobile mø-
dekulturer har udviklet en ny målgruppe med 
andre prioriteringer end hos den traditionelle 
hotelgæst, og at Scandic på baggrund heraf 
har besluttet at udvide sin hotelportefølje 
med det ny HCL-koncept.
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Af Mia Lundholm

JOHN STEEN-MIKKELSEN (58) har fået ansvaret 
for driften og dermed også markedsføringen af  otte 
danske færgeruter, der alle har det til fælles, at de 
skal medvirke til at binde Danmark sammen – dér, 
hvor asfalten hører op. Og det helt overordnede mål 
med dette initiativ er at modvirke affolkningen af de 
små øer.
   I gamle dage stod DSB for merparten af færge-
trafikken i Danmark og specielt de ruter, som enten 
krævede meget store økonomiske investeringer som 
eksempelvis Storebælts-overfarten og Fugleflugts-
linjen, eller hvor hverken kommuner eller private 
foretagender kunne få økonomisk rentabilitet i 
driften. I begge sådanne tilfælde blev problemet lagt 
i hænderne på DSB. 
   Imidlertid var der også færgeoverfarter, som stod 
udenfor DSB, og hvor ejerne, oftest kommunerne, 
selv klarede problematikkerne i forbindelse med 
driften. Det gjaldt ruten Bogø-Stubbekøbing samt 
Esbjerg-Fanø, der blev drevet som postrute af Post- 
og Telegrafvæsenet, ligesom Sydfyenske Damp-
skibsselskab, der opererede ruter i det sydfynske 
øhav (Svendborg-Strynø-Rudkøbing-Marstal), 
naboruten Svendborg-Ærøskøbing og naboruten til 
den, Søby-Faaborg. 
   Læsø-linjen (Læsø-Frederikshavn) samt det 
bornholmske 66-selskab indgik heller ikke i DSB’s 
rederivirksomhed. Sidstnævnte kom dog senere til 
det.
   
Kapitalfondene 
Da der fra politisk side i slutningen af 1970’erne 
blev enighed om, at DSB nok burde holde sig til 
togdrift og slippe tøjlerne i færgetrafikken, dan-
nedes selskabet Scandlines, som DSB fra startfasen 
omkring år 1980 dog var medejer af. Men som tiden 
gik, kom Scandlines helt på private hænder, og de 
store kapitalfonde, der hen ad vejen kom til at stå 
bag, havde overhovedet ingen interesse i de danske 
småruter, som blev overladt til sig selv. 
   Målet for kapitalfondene var ganske klart at få 

Scandlines solgt for en god sum penge, og vurderin-
gen var, at den kommende ejer næppe ville være in-
teresseret i de helt små ruter. Resultatet ses allerede 
i dag, hvor Scandlines kun omfatter Helsingør-Hel-
singborg, Rødby-Puttgarden samt Gedser-Rostock 
– således udelukkende de internationale ruter.

10.000 pax pr. dag
John Steen-Mikkelsen indgik i den kreds af per-
soner, der mente, at de små færgeruter burde finde 
sammen i et mindre rederi og dermed også omkring 
markedsføringen, herunder i særlig grad booking-
systemet.
   For tre år siden etableredes selskabet Danske 
Færger A/S, til dagligt kaldet Færgen. 
   John, der i mange år havde arbejdet i forskellige 
toppositioner i Scandlines-koncernen, blev udset 
til administrerende direktør i det nye foretagende. 
Udover sin brede erfaring fra Scandlines havde 
han i mappen en HH henholdsvis en HA, som han 
erhvervede på Handelshøjskolen efter endt skole-
gang i Sorø. 
   Med sine otte ruter besejler Danske Færger i dag 
14 havne, har 13 færger i trafik, 600 fastansatte 
medarbejdere og DKK 950 mill. i omsætning. 
   Sidste år indsattes to nye færger på Spodsbjerg-
Taarsruten, og i sommeren 2012 oplevede man et 
trafikhop på 22 pct. flere personbiler.
   En af Færgen’s stoltheder er ’Leonora Christine’ 
fra 2011 – en katamaran, der sejler mellem Ystad 
og Rønne. Sammen med den anden katamaran på 
samme rute, ’Villum Clausen’ fra år 2000, kommer 
man visse dage i højsæsonen op på så meget som 
10.000 passagerer ! 
   På årsbasis tager 1,4 millioner passagerer turen til 
Bornholm fordelt over 3.600 afgange. 
   Årligt sejler 4,4 millioner mennesker fra A til B 
med Danske Færger.

Affolkningen formindskes 
Visionerne bag Færgen er at skabe en stærk søværts 
indenrigstrafik i Danmark, der med sit trafiknet kan 
binde Danmark tættere sammen, både i samarbejde 

med og i konkurrence med de faste forbindelser. 
Målet er, at Færgen skal etablere sig som en naturlig 
del af infrastrukturen i Danmark, og med den større 
trafik til og fra øerne tror man, at fraflytningen i 
ø-kommunerne formindskes.
   ’Hvordan gør man så det i praksis?’
   John Steen-Mikkelsen fortæller:
   ’Vi skal udvikle trafikken mellem landsdelene 
ved, sammen med destinationerne og øvrige part-
nere, at gøre det attraktivt at rejse ud i landsdelene 
og til øerne. Vi skal skabe interessen for at besøge 
og udforske de mange forskellige muligheder, som 
Danmark byder på. Hver region har sine fordele 
såvel som sine udfordringer. Det er i erkendelsen 
heraf, succes’en skal skabes.
   Ruterne drives med tilskud fra Staten eller kom-
munerne som supplement til den kommercielle 
tilgang, som Færgen’s markedsføring kreerer, og 
den offentlige støtte sker ud fra et socialt element, 
herunder ønsket om sejlads i ydertimerne.’
   ’Jeg tror,’ siger John videre, ’at Færgen’s markeds-
føring, sammen med destinationsselskaberne og 

de øvrige lokale aktører, kan være med til at skabe 
fokus på øerne og landsdelene i Danmark til glæde 
for regionerne selv og dermed de arbejdspladser, 
som alle aktiviteterne medfører i lokalsamfundene. 
De mindre aktører kan ikke alene skabe tilstrække-
ligt fokus på sig selv.’
   Han henviser bl.a. til den trafik, man har på Fær-
gen’s hjemmeside, hvor mange rejsende søger op-
lysninger om overfart og ikke mindst om de lokale 
oplevelser, som også er at finde på sitet: 
   ’Vor opgave, sideordnet med at vi er en boo-
kingcentral, er at promovere ø-destinationerne og 
dermed skabe interessen,’ tilføjer John.

Markedsføring for DKK 20 mill.
Som et led i markedsføringen af de danske øer 
har man introduceret et antal pakkeprodukter og 
andre gode tilbud, der sammenlagt gør prisniveauet 
rimeligt.
   John oplyser i den forbindelse, at Rederiet er 
omfattet af konditioner, som er fastsatte af Trafik-
styrelsen, og derfor har virksomheden ikke totalt 
frie hænder til fastsættelse af billetpriser.
   Det samlede markedsføringsbudget, Danske 
Færger A/S disponerer, udgør lidt over DKK 20 mil-
lioner på årsbasis. Heri er inkluderet PR, salgskam-
pagner, sponsorater, profilering af destinationerne 
samt udgivelsen af et Ø-katalog. 
   Til kontakt med pressen er et kommunikations-
bureau engageret, og desuden læner man sig op ad 
VisitDenmark og drager nytte af den organisations 
repræsentationer først og fremmest i Tyskland og 
Polen.
   John konstaterer, at en økonomisk tilbageholden-
hed hos danskerne såvel som i nærmarkederne i år 
har betydet færre weekendrejser, lidt kortere ferier 
og dermed mindre trafik i den egentlige sommerpe-
riode. 
   Lock-out’en af skolelærerne lige før sommeren 
kom til at betyde, at mange planlagte lejrskole-

ophold blev aflyst, ligesom adskillige forældre 
havde brugt af sine feriedage, inden sommerferien 
begyndte, da de pludselig var tvungne til selv at 
passe børnene.
   ’Det kunne se ud som om, at vi er nået et lavere 
niveau end før krisens start,’ mener John. ’Så nu må 
vi støt og roligt arbejde os op derfra. I hvert fald har 
vi en ambition om at øge trafikken hvert år med ca. 
100.000 passagerer.’
   Lige så optimistisk konstaterer han:
   ’Vi har bevist overfor os selv, at målrettet PR 
genererer flere besøgende til øerne – til trods for 
den nervøsitet omkring økonomi, der stadigvæk 
er fremherskende hos mange mennesker i familien 
Danmark.’
   Om muligheden for at forøge buketten af færgeru-

ter vil John ikke sige mange ord, men lader ’gennem 
linjerne’ forstå, at den organisation, man nu har 
haft som ramme gennem de seneste tre år, godt kan 
fyldes ud med noget mere. Om han her tænker på 
færgetrafikken i det Sydfynske Øhav eller Mols-
linjen, vil han ikke ytre sig om:
   ’Vi skal ikke sætte rygter i gang,’ siger han med 
sikker stemme – og et smil.   Til gengæld udtaler 
han gerne:   ’Vi vedkender os, at vor mission om at 
drive en beriget virksomhed ikke kun handler om at 
få kroner og øre i kasseskrinet hos Danske Færger 
A/S, men at perspektivet er at skabe liv, aktivitet og 
velstand først og fremmest i ø-samfundene.’ ■

mia@travelpeople.dk

Den dybere mening med intensiveringen af de færgeruter, der forbinder de danske 
ø-samfund med fastlandet, er at modvirke en affolkning af øerne. 
   I spidsen for både drift og markedsføring af denne samfundsvigtige færgetrafik 
står en erfaren færgemand, John Steen-Mikkelsen, der i nærværende artikel fortæl-
ler om de initiativer, der er igangsat for at øge trafikken

Små-færgerne 
skal redde ø-samfundene

John Steen-Mikkelsen, administrerende 
direktør i Danske Færger A/S og for-
mand hos Bilfærgernes Rederiforening, 
åbner døren for endnu et par færge-
ruter til selskabet. Han mener, at hans 
organisation er bred nok til at kunne 
rumme yderligere et par ruter. Hvem 
han har i tankerne, vil han dog ikke ud 
med.

Katamaranfærgen Leonora Christina, der for to år siden blev leveret fra et værft i Austra-
lien, er så ubetinget stoltheden i Danske Færger's flåde. Det to-skrogede fartøj er 113 
meter langt og kan medtage 1.400 passagerer samt 356 biler. Leonora Christina sejler 
mellem Rønne og Ystad, hvilken rute det tager en time og 20 minutter at tilbagelægge.    

Passagererne på de danske færgeruter sidder gerne ude på dæk, når vejret tillader det. 
Og det har det virkeligt gjort en stor del af den forløbne sommer.
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CANAL TOURS, identisk med havnerundfarten 
i Københavns Havn og dermed en af Danmarks 
største operatører på turisme-markedet, har i den 
forløbne sommer haft en eldreven båd som et af de 
fartøjer, der fragter turister rundt i de københavn-
ske havnebassiner og kanaler. Den eldrevne båd 
har kostet DKK 5 millioner at bygge på Gilleleje 
Bådeværft, hvilket er ca. 25 pct. mere end en 
tilsvarende båd af konventionel type og dermed en 
bevidst miljø-satsning fra Canal Tours. Båden er 
udviklet i et samarbejde med Borghegn Yachtde-
sign. 
   Gennem hele højsæsonen – fra slutningen af 
juni til omkring 1. oktober – tog flere end 50.000 
turister, danskere såvel som udlændinge, på sight-
seeing med ’Den Lille Havfrue’, som er navnet på 
den nye båd. Navngivningen blev foretaget som en 

Finsk-svensk million-
satsning i dansk turisme
Strömma Turism & Sjöfart i Stock-
holm har overtaget kanalbådene i 
Københavns Havn samt enheder fra 
Auto-Paaske’s buspark og foretager 
million-investering i batteridreven båd.

Af Preben Jack Petersen.

Den Lille Havfrue er navnet på den bat-
teridrevne båd, som Canal Tours fik leve-
ret fra bådeværftet i Gilleleje i slutningen 
af juni. Fartøjet, der kan medtage 152 
passagerer, er 20,8 meter langt og må-
ler 5,2 meter i bredden. Navngivningen 
blev foretaget af Københavns Teknik- og 
Miljøborgmester, Ayfer Baykal, og indvi-
elsestalen blev holdt af Strömma’s chef 
i Danmark, CEO Mads Vestergaard Ole-
sen. Repræsentanter for leverandører 
samt rejse- og turistbranche var inviteret 
til fartøjsdåben og på den efterfølgende 
rundfart i havnen og kanalerne.
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Af Mia Lundholm.

SOM OVERORDNET indtægtskilde ligger turismen 
på Bornholm på en tredjeplads – med landbrug på 
førstepladsen og fiskeri på andenpladsen. 
   Destination Bornholm’s nye direktør, Pernille 
Kofod Lydolph, har imidlertid et ønske om, at øen, 
der har så meget mere at byde på end solskin og røget 
sild, samler kræfterne omkring turismen og gennem 
dygtig markedsføring og produktudvikling får løftet 
turismen til nye højder. Det er samme ønske – eller 
drøm, om man vil – som de fleste turistchefer har.
   På havnen i Rønne ligger Bornholms Velkomst-
center, som er det første møde, turisterne får med 
Bornholm. Enhver, både nye og trofaste besøgende, 
udenlandske såvel som danske turister, kan kigge 
indenfor hos dette velkomstcenter, der drives af 
Destination Bornholm, som siden 1992 har fungeret 
som en servicevirksomhed, som stiller en lang række 
kompetencer til rådighed for enhver, der ønsker at 
være en del af fællesskabet omkring turismeproduk-
tet. 

Produktudvikling og markedsføring
Skiltet over døren på Bornholms Velkomstcenter ef-
terlader ingen tvivl om hensigten: Alle er velkomne, 
uanset om ærindet er at hente brochurer, låne en com-
puter eller få gode råd til opholdet på solskinsøen:
   ’Turistinformationen er en del af vor opgavepor-
tefølje – men ikke den vigtigste som sådan. Jeg ser 
vor rolle som markedsføringsselskab og produktud-
viklingsselskab som mere vægtig i forhold til den 
fremtidige vækst,’ siger Pernille, der også oplyser, at 
Destination Bornholm ApS er et non-profit-foreta-
gende. Alle midler, som investeres i virksomheden, 
går til markedsføring henholdsvis udvikling af turis-
meproduktet Bornholm. 
   Bestyrelsen består af syv medlemmer og en 
observatør. Medlemmerne er udpeget af henholdsvis 
Bornholms Turistudvalg, Business Center Born-
holm, Bornholms Regionskommune, Danske Færger 
A/S (der inkluderer Bornholmstrafikken A/S, der i 
øvrigt er halvpartsejer af Danske Færger) samt ’ob-
servatøren’, der vælges på den årlige generalforsam-
ling. Sammenlagt er der tale om et solidt samarbejde, 

der skaber gode muligheder for turismens vækst på 
klippeøen. 

Vækst i 2016
I august måned 2012 blev Pernille udnævnt til 
direktør for Destination Bornholm. Pernille kom fra 
en stilling som marketingschef for rederiet Færgen 
(identisk med Danske Færger A/S) og var tidligere 
ansat som marketingchef i Destination Bornholm – 
det selskab, hun i dag er direktør for. 
   Efter at have stået på mål for Færgen følte Pernille 
sig godt rustet til jobbet, hvor Bornholms nye turis-
mestrategi startede med en forstærkning af funda-
mentet, mens man i 2014-15 skal stabilisere marke-
det. Herefter er det meningen, at den første mærkbare 
vækst i turismen skal kunne registreres i 2016.
   I sin tid som marketingchef hos Færgen stod hun 
i spidsen for branding-processen af navnet Færgen, 
hvilket arbejde hun selv betegner som en af de vigtig-
ste faktorer i sin karriere:
   ’Min viden favner i høj grad også den digitale mar-
kedsføringsverden, som jeg i dag kan se tilbage på 
med en række konkrete, positive resultater, og som 
jeg ligeledes indregner som en af mine topkvalifika-
tioner. Og netop den digitale vej vil være en vigtig 
del af løftet af Bornholm.’
   Det er på de to områder – branding og markedsfø-
ring – Pernille forventes at kunne gøre en væsentlig 
forskel for turismen på Bornholm. Eksempelvis har 
Destination Bornholm fået produceret et TV-spot, 
der er blevet vist i bedste sendetid på TV2. 
   TV-spottet tager en flot flyvetur hen over øen Born-
holm med særligt fokus på bl.a. vartegnet Hammers-
hus. I forlængelse af TV-spottet har lokale aktører på 
Bornholm fået et tilbud om at få et antal sekunder 
til at promovere egen virksomhed. Team Bornholm, 
Bornholmtours, Bornholm Hotels m.fl. er eksempler 
på firmaer, der har benyttet sig af tilbuddet.
   Pernille erkender, at det er svært at sige, hvad den 
enkelte annoncør får ud af den form for reklame:
   ’Det nærmeste, vi kommer en resultat-bedøm-
melse, er den fremgang, Bornholm samlet opnår for 
sæsonen,’ siger hun og betegner i øvrigt det brede 
samarbejde som enormt positivt, og det er hendes 
håb, at flere sådanne fælles kræfter sættes ind i mar-
kedsføringen.

Bornholm på kortet
Rønne Havn, af bornholmerne også kaldet ’The Bal-
tic Pearl’, er Danmarks næststørste krydstogtshavn.
   Med krydstogtsturismen i hastig udvikling og med 
stadig større og mere luksuriøse fartøjer har Rønne 
Havn, i samarbejde med skibsagenterne, haft stor fo-
kus på krydstogtsbranchen. Bornholm er bl.a. blevet 
promoveret på branchens årlige messer i Miami og 
Hamburg, og man har forbedret forholdene i havnen, 
så de stadig større skibe kan komme helt ind til kajen. 
   På Bornholm er man vidende om, at krydstogtstu-

rismen kun udgør et mindre, men til gengæld eks-
klusivt segment i turismeindustrien, og at man skal 
koncentrere sig om at ekspedere mange gæster på én 
gang. ’Og det skal ske samtidigt med, at serviceople-
velsen fortsat er i top,’ fremhæver Pernille.
   Ligesom Rønne Havn er på forkant med at tilgo-
dese den forøgelse af trafikken, der måtte komme, 
er det Pernilles ønske indadtil at skabe en øget be-
vidsthed omkring de tiltag, der er nødvendige for, at 
turismen kan vækste hos mange af Bornholms øvrige 
turistmål:  
   ’I stedet for kun at deltage i feriemesser, hvor vi 
forventer, gæsterne kommer til os, skal vi i højere 
grad møde folk dér, hvor ders hverdag udspilles – 
eksempelvis ved at stå i et indkøbscenter og vise det 
autentiske Bornholm. Dermed når vi igennem til folk 
via en lidt skæv vinkel, der gør, at de tager Bornholm 
til sig på en ny måde,’ siger hun.

Bornholms gourmet-univers
’Det var med stor succes, at netop Mikkel Marschall, 
tidligere kok fra Kadeau i København, stod i Torve-
hallerne i Oslo og gjorde de bornholmske råvarer til 
et omdrejningspunkt. Herved blev interessen vagt 
for det bornholmske gourmet-univers, og mange blev 
på grundlag af, hvad de så og hørte, inspireret til at 
besøge Bornholm.’
   ’Hos East Wind Surfschool lige syd for Nexø har 
Jonas Bagger Sørensen fat i noget,’ pointerer Per-
nille. For at være mere tilgængelig har han etableret 
et online booking-system på hjemmesiden www.
eastwind.dk – en lille detalje, der vil gøre det nem-
mere for udefrakommende at etablere en kontakt til 
Bornholm:
   ’Det er ofte de små detaljer, der giver platform for 
synlighed og tilgængelighed,’ tilføjer hun. ’Det hand-
ler jo om, at vi har brug for en professionalisering af 
turismeerhvervet. Bornholm har mange iværksætte-
re, dygtige aktører og forretningsfolk, men jeg kunne 
godt tænke mig, om der var lidt flere af de benhårde.’
   ’Jeg har den holdning, at vi skal medvirke til at 
sikre mere fokus i erhvervet på effektmåling samt lø-
bende forretningsudvikling med fokus på indtægter. 
De elementer må gerne komme mere frem.
   Bornholmerne skal som helhed blive mere op-
mærksomme på, at turismen også er Svaneke Øl, 
når den bliver solgt i et Superbest-supermarked på 
Sjælland.’ 

’Sårbart marked’
’Turismen er et vigtigt erhverv, men kun hvis vi 
sikrer rammevilkårene, kan vi opnå den rette vækst,’ 
mener Pernille. ’I årevis har man talt om at gøre tu-
ristsæsonen på Bornholm til helårsturisme. Men hele 
67 pct. af de turister, der holder ferie på Bornholm, 
gør det stadigvæk i månederne juni, juli og august. 
   Hun mener, at skal man udvide sæsonen, så må 
det ske etapevis, hvor der i begyndelsen satses på at 

strække den nuværende ferieperiode, så man får en 
sæson, der hedder maj-oktober:
   ’Når først vi har nået det mål, kan vi overveje, 
hvordan vi opnår en yderligere forlængelse,’ siger 
hun samtidigt med, at hun erindrer om, at vejen hertil 
er lang:
   ’Omkring 60 pct. af turisterne, der ferierer på 
Bornholm, er danskere, 30 pct. er tyskere samt 5 
pct. nordmænd og 5 pct. svenskere,’ oplyser hun. 
’Den stærke koncentration af danskere og tyskere, i 

alt 90 pct. (!), gør, at vi står med et sårbart marked, 
hvorfor en satsning på andre nationaliteter ligeledes 
ligger på tegnebrættet. Synlighed og tilgængelighed 
er også i det henseende vigtigt. Hjemmesiderne lige 
fra kampagneside til overnatningsstedets hjemmeside 
skal derfor være oversat, så vejen frem til en booking 
bliver nem og enkel.’
   
Outdoor-turisme
Bornholm har mange iværksættere, og kreative 
tanker, og ideer fødes og bliver i mange tilfælde til 
virkelighed. Blandt disse er Madkulturhuset Mel-
stedgaard, et kulinarisk mødested for bornholmere 
og gæster, der skal udvikle madkulturen gennem 
smag, leg og produktion. Et andet eksempel er Green 
Solution House, et konferencehotel der omhandler 
bæredygtige principper.
   ’Nyere tiltag og oplevelser som Hammershus 
Fairtrade Festival (Wonderfestiwall) kan trække nye 
turister til fra nær og fjern og bør profileres i langt 
højere grad i samspil med overnatningsmuligheder 
og transport,’ siger Pernille og fortsætter:
   ’Folk skal have gode oplevelser på forskellige 
niveauer, og vi skal kigge på servicekonceptet, som 
selvfølgelig skal være helt i top.’
   For Pernille handler det i første omgang om at 
styrke bevidstheden om, at Destination Bornholm 
i samarbejde med lokale aktører er interesseret i at 
skabe produkter, der er værd at rejse efter: 
   ’En undersøgelse bestående af kvalitative inter-
views i turistsektoren peger i retning af, at der er en 
overvægt af interesse i en satsning på outdoor-turis-

me. Det vil sige aktiv ferie som eksempelvis dykning, 
rappelling, vandreture, windsurfing og cykling. I 
vore planer indgår derfor også ideen om et Nationalt 
Center for Outdoor-aktiviteter med instruktører, der 
kan vejlede de besøgende, så de både får oplevelser 
og læring fra vor fantastiske natur med sig hjem.’

Vil kende sine gæster
De aktuelle analyser omkring turismen udgøres af 
tal fra Danmarks Statistik, der ifølge Pernille har den 
svaghed, at de udelukkende er hentet ind fra overnat-
ningssteder med mere end 40 sengepladser:
   ’Hvis vi skal se turismen på Bornholm som en 
kommerciel virksomhed, har vi brug for valide 
data, som vi kan agere efter. Vor viden skal derfor 
udbygges og kvalificeres,’ siger hun. Hun peger i den 
forbindelse på, at man som ø-destination har nogle 
oplagte opsamlingssteder, hvor det er nærliggende at 
indhente data fra folk, eksempelvis hos transportø-
rerne.  
   I den bornholmske turismestrategi står skrevet:
   ’Vi vil være den destination, der kender vore gæster 
bedst.’
   Med sine kvalificerede overvejelser og mange nye 
spændende tanker i bagagen er Pernille Kofod Lyd-
olph godt på vej til at lære os alle sammen at kende. 
   Den aktive pige fylder 40 år søndag 22. sep- 
tember. ■

mia@travelpeople.dk

Turismen på Bornholm 
udgør et ’sårbart marked’
Danskere og tyskere udgør sammenlagt 
så meget som 90 pct. af de turister, der 
vælger Bornholm som feriemål, og den 
situation finder turistchefen på Born-
holm, Pernille Kofod Lydolph, som 
stærk kritisk og betegner derfor turis-
men som et ’sårbart marked’.

Omkring Pernille
•	 Født	i	Hørsholm	i	1973	og	flyttede	til	

Bornholm	som	syv-årig.	

•	 Har	som	ung	haft	job	i	lokal	tøjbutik,	
dyrehandel	og	sågar	som	sommerfugl	i	
Velkomstcenteret	i	Rønne.

•	 Bornholms	Gymnasium	1989-1992.	

•	 Cand.	mag.	i	fransk	og	økonomi	med	
ophold	i	Frankrig	under	studietiden.

•	 Ansat	i	en	fransk	virksomhed	(undertøj	
og	strømper).

•	 2002	Marketingchef	hos	Destination	
Bornholm.

•	 2008	Marketingleder	hos	Nordic	Ferry	
Services	(Bornholmstrafikken	samt	små-
ruterne	til	Fanø,	Samsø,	Langeland	og	
Als).

•	 2010	Marketingchef	hos	Danske	Færger	
A/S	(der	er	en	videreførelse	af	Nordic	
Ferry	Services).

•	 2012	Direktør	for	Destination	Bornholm.

•	 Pernille	er	gift	med	Jesper	(arbejder	med	
optimering	af	sommerhusudlejning),	med	
hvem	hun	har	en	datter	på	otte	år	og	en	
søn	på	fem.	Parret	bor	i	Rønne.

Pernille Kofod Lydolph - Bornholms ak-
tive turistchef med mange spændende 
tanker og idéer.
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Mallorca’s spisekammer 
i Cala d’Or

Af Preben Jack Petersen – ledsaget af svigersønnen, 
gastro-kyndige Martin med familie.

CALA D’OR PÅ SYDØST-SIDEN af Mallorca er 
den baleariske øs absolutte spisekammer. Stedet er 
forholdsvis ukendt for danskere, hvorimod norske 
turister i forening med centraleuropæere samt briter 
forekommer i hobetal.
   At nordmænd flokkes mod Cala d’Or, sker af 
charterrejse-historiske årsager, idet den norske del af 
Tjæreborg-koncernen – Tjæreborg Reiser – i tidernes 
morgen havde Cala d’Or som en af sine favorit-
destinationer. Hotel Cala Park Azul i yderkanten af 
Cala d’Or var den norske højborg, hvilket pågæl-
dende hotel har nydt godt af lige siden. Restauran-
terne omkring Hotel Cala Park Azul har stadigvæk 
menukort på norsk. Det gælder også den populære 

Paparazzi, i dag med hollandsk management, hvor 
børn har mulighed for – under chefkokkens kyndige 
vejledning – at bage deres egen pizza dagligt mellem 
kl. 18 og 19.30. En superpopulær aktivitet!
   Interessant at konstatere er ligeledes, at den norske 
boulevard-avis Verdens Gang sælges overalt i Cala 
d’Or-området hver dag året rundt (!), hvorimod BT 
og Ekstrabladet findes i kiosker og supermarkeder 
kun i perioden juni-september. Svenske aviser er der 
så ringe efterspørgsel på, at selv den største Spar-
købmand må beklage overfor de få svenske turister, 
der kommer, at ’periodicos de Suecia no hay’.

Simon Spies
Men bortset fra, at kun relativt få danskere søger 
mod Cala d’Or, er der som bekendt mange danske 
turister på Mallorca totalt set, først og fremmest i 

Cala d’Or er med sine 250 restauranter 
blevet et betydeligt feriemål for mange 
europæere, men mærkværdigvis ikke 
for danskerne. Byen på Mallorcas øst-
kyst har intet spisested med Michelin-
stjerner, men bugner alligevel af et stort 
antal fremragende restauranter, hvoraf 
Mamma Mia helt klart kommer ind på 
førstepladsen.
   TRAVEL PEOPLE’s gastronomi-
team har i sommervarmen besøgt Cala 
d’Or og nævner i nærværnende artikel 
fem forskellige restauranter, der alle har 
det til fælles, at de er et besøg værd. 

Udefra ser Hotel Cala Park Azul, belig-
gende i en bydel ikke langt fra Cala d’Or 
Downtown, ud, som det har gjort gennem 
de seneste 40 år. Og stadigvæk tiltræk-
ker hotellet mange nordmænd, men kun 
danskere i mindre målestok og stort set 
ingen svenskere.  
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Stort opbud af venner og forretnings-
forbindelser gennem mange år mødte 
frem for at gratulere Mr. Bella.

Af Preben Jack Petersen.

ARNE BANG MIKKELSEN, koncernchef i Bella 
Center-virksomhederne, blev gratuleret af et stort 
opbud af venner, forretningsforbindelser og andre, 
da han fredag 20. juni rundede de 70 år.
   Flertallet af andre 70-årige er retired, når de pas-
serer de syv decennier. Men det gælder ikke for Mr. 
Bella, der har aftalt med sin bestyrelse, at han fort-
sætter i jobbet frem til udgangen af 2015, på hvilket 
tidspunkt han vil have passeret de 72 år, endda også 
72,5 år. 
   Hans epoke hos Bella Center startede med et kon-
sulentjob i 1975; tre år senere blev han afdelingschef, 
herefter salgsdirektør henholdsvis viceadministre-
rende direktør og fra 1992 topchef, administrerende 
direktør.

Arne Bang Mikkelsen
hyldet på 70 års dagen

   I 1997 blev også Forum en del af Bella Center, og 
for godt og vel to år siden udvidedes koncernen med 
'det skæve hotel', Hotel Bella Sky.
   Hotellet tog hårdt på de økonomiske ressourcer, 
men når såvel den daværende som den nye bestyrelse 
ikke ofrede Arne på alteret, var det i første række, 
fordi alle kunne indse, at hotellet i bund og grund 
var en nødvendighed for konference- og udstillings-
delens fortsatte succes. 
   Inden udgangen af 2014 forventes Arne Bang Mik-
kelsens efterfølger af være fundet, så det egentlige 
chefskifte kan finde sted senest med udgangen af 
2015. ■

preben@travelpeople.dk

Bella Center fik tidligere i år ny bestyrelse i forbindelse med, at Solstra Capital Partner, 
grundlagt på ruinerne af den islandske investeringsbank Straumur-Burdaras, overtog den 
samlede virksomhed, og på sin 70 års dag blev Arne Bang Mikkelsen hyldet af den ny be-
styrelsesformand, Oscar Crohn, der er partner i Solstra. Brian Mikkelsen, fhv. kultur-, justits- samt 

økonomi- og erhvervsminister og nuvæ-
rende formand for Den Konservative Fol-
ketingsgruppe, er mangeårig ven med 
Arne Bang Mikkelsen, der også har bag-
grund i Det Konservative Folkeparti. Brian 
mindede om, at han selv blev født i sam-
me år, som Arne blev indvalgt i Middelfart 
Byråd - 1966. Han beklagede, at Arne ikke 
havde fortsat sin politiske karriere, og 
mente, at Danmark dermed er gået glip af 
en god statsminister-kandidat.

Jens Zimmer Christensen, formand for 
HORESTA, gratulerede Arne Bang Mik-
kelsen med den runde dag og udtalte 
sin påskønnelse af det faglige arbejde, 
fødselaren både direkte og indirekte har 
udført for branchen. Han erindrede også 
om Bella Center's store betydning for den 
københavnske hotelbranche som helhed.
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Eva Mühlhausen og Jill Hyltoft 
fotograferet sammen til fødsels-
dagsfest i september 2013 – 20 
år efter Sterling-konkursen.

Af Preben Jack Petersen.

TO UNGE DAMER fra det gamle Sterling Airways 
– dvs. perioden frem til september 1993 – fejrede i 
september i år deres respektive 70 års fødselsdage. 
Pågældende damer hedder Eva Mühlhausen og Jill 
Hyltoft, og begge hørte til den kreds af medarbejdere 
i selskabet, der gennem årene blev lagt mærke til, og 
som opnåede at slå deres navne eftertrykkeligt fast.
   Eva nåede i mål med sine syv årtier fredag 6. 
september, og mindre end tre uger derefter, tirsdag 
24., var det Jills tur. 
   Mens Eva kaldte til fest på toppen af den ejendom 
på Christianshavn i København, i hvilken hun har 
sin bolig, og hvorfra der er udsigt til det meste af 
hovedstaden samt til Øresund, havde Jill lagt beslag 
på jernbanerestaurationen på Vedbæk Station til 
sit kalas. Og ligesom Eva havde inviteret Jill til sit 
party, var Eva også gæst hos Jill. 
   Ved begge selskaber deltog et halvt hundrede 
gamle kolleger fra ’de glade Sterling-dage’.

Synlig ambassadør
Efter Sterling Airways’ konkurs i 1993 gik Jill 

videre til Muk-Air, der imidlertid ligeledes måtte 
lide den tort at blive erklæret konkurs. Hos Muk-Air 
arbejdede Jill både som stewardesse og instruktør 
for ghanesiske stewardesser, idet Muk-Air havde 
kontrakt på at flyve indenrigs i Ghana.
   De seneste år, før Jill lagde op, arbejdede hun hos 
Danish Air Transport (DAT) – også her i en kombi-
nation af stewardesse og instruktør.
   At være en god ambassadør for sin arbejdsgiver 
har Jill altid lovprist, og det motto har hun på forbil-
ledlig vis forenet med en stærk synlig profil hos de 
tre selskaber, hvor hun har været ansat.

Lever på minderne
Eva var ikke blot supervisor i luften, men havde des-
uden stilling som instruktør og underviste nyansatte 
unge piger, der havde en drøm om et liv som stewar-
desse, om firmaet, dets aktiviteter og ikke mindst om 
stewardesse-jobbet.
   Sideløbende med sine sidste fem år hos Sterling 
læste hun til homøopat og havde egen klinik i perio-
den fra Sterling’s konkurs og 10 år frem. I samme 

periode underviste hun desuden i medical i de senere 
Sterling-selskaber.
   Efterløns-årene tilbragte Eva tidvis på den græske 
ø Chios, hvor datter og svigersøn har drevet en 
restaurant: 
   ’Jeg gav blot en hjælpende hånd,’ siger hun beske-
dent.
   Summa summarum er, at det er årene hos det op-
rindelige Sterling Airways, der tæller mest for Eva:
   ’Årene hos Sterling var ubetinget de bedste i mit 
liv,’ siger hun. ’Jeg har haft den bedste arbejdsplads 
i den bedste periode, man kan ønske sig. De minder 
vil jeg leve på til mine dages ende!’
   Både Eva Mühlhausen og Jill Hyltoft kom til 
Sterling i 1965 og var, som nævnt, ansatte frem til 
konkursen i september 1993. ■

preben@travelpeople.dk

Unge damer fejrede 140 år
To af de mere markante stewardesser hos Sterling Airways,  
Eva Mühlhausen og Jill Hyltoft, har passeret 70 års-stregen.

MÆRKEDAGE

HOLGER HENRIKSEN med en fortid dels som 
marketingchef hos Legoland, dels som Danmarks 
turistchef i Oslo, fylder 80 år torsdag 27. februar. 
   Holger er bosiddende i Syd-Frankrig.

IVAR SAMRÉN fylder 75 år fredag 29. november.
   Fødselaren kommer oprindeligt fra Sverige, hvor 
han i en årrække arbejdede for Mölnlycke AB og 
derefter for den hollandske stormagasinkæde Bijen-
korf, indtil han i 1984 gjorde sin entré i SAS-kon-
cernen. I 10 år var han således højeste chef for SAS 
Service Partner med senere bestyrelsesposter hos 
både schweiziske GateGourmet samt Københavns 
Lufthavne A/S, hvor han var næstformand.
   På sine gamle dage har Ivar helliget sig diverse 
bestyrelsesposter – bl.a. har han været formand for 
Egmont. 

JAMES BENARZI, fhv. hotelejer, fylder 90 år 
lørdag 21. december.

MÆRKEDAGE - ENROUTE
   Fødselaren blev født i Berlin af jødiske forældre, 
der udvandrede omkring 1938, hvorefter han som 
15-åig blev uddannet i Israel til at forsvare Israel, 
hvis Rommels styrker skulle besejre briterne i 
Egypten. Han meldte sig til den engelske hær (The 
Buffs), der blev en del af Jewish Brigade, da den blev 
oprettet. Her gjorde han tjeneste i kommandostyrker 
og landede med faldskærm på Fyn med et større pen-
gebeløb til de jødiske, statsløse flygtninge i Sverige. 
Han var bag de tyske linjer i Normandiet før D-dag. 
   Efter krigen slog James sig ned i Danmark, hvor 
han har ejet flere hoteller i København.
   James Benarzi er medlem af Danske Veteraner, der 
blev stiftet for få år siden på Hotel Nyborg
Strand som en videreførelse af Frihedskampens Ve-
teraner. Foreningen består udelukkende af tidligere 
modstandsfolk.

JANE STRANGE NIELSEN, indehaver af konferen-
cestedet Sørup Herregaard ved Ringsted, fylder 60 
år søndag 10. november.

JESPER EWALD, afelingschef hos FDM og tidligere 

formand for Danmarks Rejsebureau Forening, fylder 
60 år lørdag 4. januar.

MOGENS OLSEN, tidligere indehaver af Comet 
Rejser på Gammel Kongevej på Frederiksberg, 
fylder 70 år tirsdag 18. februar.

PAUL LUND, advokat, Klampenborg, med mange 
års tilknytning til rejsebranchen, fylder 85 år torsdag 
16. januar.

PAUL NORDELL, tidligere chef for Finnair i Dan-
mark, fylder 70 år mandag 4. november.

PER DYLOV, tidligere indehaver af Færge-Kryds-
togtscentret, senere Scandinavian Cruise Center, 
fylder 75 år torsdag 28. november. 
   Per, der arbejdede i møbelbranchen, inden han slog 
sig på rejser, har i de senere år været bosiddende i 
Italien.

 ULRIK BÜLOW, tidligere administrerende direktør 
i Danmarks Turistråd, fylder 60 år lørdag 1. februar.

Af Preben Jack Petersen.

FRANK FISKERS (52) er tilbage i sit rette element 
– hotelbranchen!
   Fra 15. oktober er han igen koncernchef hos Scan-
dic-hotellerne efter at have været væk fra kæden i tre 
år. Da han sagde farvel i 2010, satte han kursen mod 
London, hvor han var inviteret til at være partner i et 
firma med investeringer i ejendomme som speciale. 
Besøget hos pågældende virksomhed blev imidlertid 
relativt kortvarigt, og allerede den følgende sommer 
besatte den danske hotelmand en af de største stillin-
ger, om ikke den største, i nordisk detailvarehandel, 
nemlig posten som koncernchef i det svenske Coop, 
Kooperativa Förbundet.
   At Frank nu vender tilbage til Scandic-kæden, kan 
forklares delvist med hans baggrund i hotelbran-
chen, i hvilken han i næsten bogstavelig forstand er 
barnefødt, dels med den link, der historisk er mellem 
kooperationen i Sverige og Scandic-hotellerne. Man 
kan sige, at der har været tale om et ’udlån’ af perso-
nen Frank til KF.

Værelses-rengøring
Sine barnesko i hotelbranchen trådte han på SAS-ho-
tellet Scandinavia på Amager, da han som skoleelev 
arbejdede i weekend’erne med rengøring af hotellets 
værelser. Derfra gik han videre til receptionen, og i 
en alder af kun 30 år udnævntes han til direktør for 
SAS-hotellet i Helsingfors. 
   Senere blev det Hilton i Sydafrika og derfra til 
posten som koncernchef hos Scandic.

Frank Fiskers hjem til Scandic
Efter et mislykket besøg i London og efterfølgende ’udlån’ til svenske Coop er 
52-årige Frank Fiskers tilbage på Borgen.

   Da han i eftersommeren 2010 rejste til London, var 
det for at gå ind som partner i Azure Properties, et 
privatejet investeringsfirma. Imidlertid levede det 
job ikke op til hans forventninger, og da muligheden 
for at stå i spidsen for Kooperativa Förbundet i Sveri-
ge nogen tid efter  meldte sig, slog han straks til.
   KF, pendant til danske FDB, omfatter 700 butik-
ker med dagligvarer. Omsætningen udgjorde på 
daværende tidspunkt i danske penge omkring 35 
milliarder kroner! 

Kabalen gik op
Den tidligere SAS-mand Anders Ehrling blev indsat 
som koncernchef hos Scandic, da Frank i 2010 rejste 
til London. For nylig ville Anders prøve noget nyt og 
gik videre til Braathens Aviation, der bl.a. tæller det 
succesrige Malmö Aviation.
   Manden bag disse rokeringer, der har fået Frank 
tilbage til Scandic og samtidigt bragt Anders i hæn-
derne på Per Braathen, er bestyrelses-guruen Vagn 
Sørensen, der var koncerndirektør hos SAS frem til 
2001. Han er i dag medejer af kapitalfonden EQT, 
der sammen med Accent ejer Scandic-hotellerne.
   Scandic Hotels omfatter i dag 160 hoteller med i alt 
30.000 hotelværelser i otte lande med sammenlagt 
7.500 medarbejdere. Den totale omsætning udgjorde 
i fjor EUR 923 mio. svarende til omkring DKK 6,9 
milliarder. ■

preben@travelpeople.dk  

’Det er dejligt at være hjemme igen,’ si-
ger Frank Fiskers, der betegner Scan-
dic Hotels som en spændende og stærk 
koncern. ’Jeg glæder mig til at fortsætte 
og accelerere den rejse, som allerede er 
i gang.’
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HOTEL

CHOICE HOTELS ved nordmanden Petter A. 
Stordalen har i perioden 2000-2011 tabt DKK 800 
millioner på hoteldrift i Danmark. Det oplyser den 
norske hotel mastodont til avisen VG i Oslo. 

   ’Sidst jeg lavede forretninger i Danmark, gjorde 
jeg alt forkert. Jeg ekspanderede for hurtigt. Denne 
gang gør vi det anderledes med bedre definerede 
brands samt en langt mere kompetent ledelse, 
ligesom vi i begyndelsen vil koncentrere os om 
København,’ siger Petter. ’Med disse ændringer 
tror jeg på bedre muligheder for succes.’
   Da Petter og hans folk lige efter årtusindskiftet 
gik på opkøb i Danmark, fremsatte de tilbud af 
en sådan størrelse, at der overhovedet ikke blev 
grundlag for nogen videre forhandling. Sælgerne 
slog til med det samme!
   I dag indser Petter, at han bød for højt, og at han 
i den forløbne periode har måttet kæmpe med kon-
trakter, der havde været for dyre i indkøb. Derfor 
lod han First Hotels overtage engagementerne, men 
måtte aflevere en større sum penge ved siden af til 
First.   
   First Hotels undlod herefter at betale husleje på 
de kontrakter, man fandt for dyre, hvilket endte 
med både konkurser og tvangs-ophævelse af leje-
mål. Det gjaldt bl.a. for Hotel Østerport og Hotel 
Neptun på Skt. Annæ Plads.
   Petter Stordalen har herefter købt hotellerne 
Sankt Petri (det forhenværende Daells Varehus) og 
First Hotel Vesterbro på Vesterbrogade i Køben-
havn, hvilket er starten på en ny æra for Choice i 
Danmark. 

NEWS-IN-BRIEF

NORWEGIAN AIR SHUTTLE begynder i det 
nye år at flyve fra København til New York samt 
fra København til Los Angeles. I forvejen flyves 
fra København til Fort Lauderdale.
   Også fra Oslo og Stockholm flyver selskabet long 
haul-ruter, bl.a. til Bangkok.
   Hidtidige erfaringer viser, at Norwegian ikke er i 
besiddelse af et effektivt back up-system ved større 
forsinkelser. I flere tilfælde er passagererne blevet 
overladt til sig selv i lufthavne uden tilbud om 
alternativ transport, hotelovernatning henholdsvis 
fortæring.
   Forsinkelserne hænger i første række sammen 
med problemer med to nyleverede Dreamliner-fly 
fra Boeing-fabrikkerne.
   Uregelmæssighederne har givet udslag på 
regnskabet for årets tredje kvartal, der viste en 
omsætning på NOK 4,9 milliarder, hvilket er 15 
pct. mere end samme periode i 2012. Resultatet 
før skat er imidlertid dårligere end ventet. Mod et 
forventet overskud på NOK 699 millioner nåede 
man kun NOK 604 millioner. Det er mindre end 
sidste år, hvor resultatet i tredje kvartal lå på NOK 
873 millioner.

SAS har indledt kort-samarbejde med American 
Express på det svenske marked, og snart kommer 
turen til Danmark. Samarbejdet drejer sig i første 
række om kreditkort og dermed fordelskort.
   Konstellationen AmericanExpress/SAS er en ny-
hed derved, at SAS gennem mange år har været al-
lieret med Diners Club, men de nye markedsvilkår 
har gjort, at SAS har ønsket at udvide sit kortsam-
arbejde til også at inkludere American Express.
   Samarbejdet mellem SAS og American Express 
er kommet som en stor overraskelse for Diners 
Club, der nu er gået i tænkeboks med hensyn til 
muligheden for modtræk, der primært kan komme 
til at bestå i at læne sig op ad andre luftfartsselska-
ber. Her er Norwegian en absolut mulighed. 
   Norwegian-koncernen driver selv bankvirksom-
hed i Norge med både betalings- og kreditkort, på 
hvilke kunderne optjener bonuspoint ved rejser 
med Norwegian. Men tilsvarende koncept har man 
ikke i hverken Danmark eller Sverige, hvorfor 
et samarbejde med Diners Club meget vel kan 
tænkes.

SWISS INTERNATIONAL AIR LINES åbner 
i april 2014 en daglig rute mellem Geneve og 
København, oplyser selskabets Skandinavien-chef, 
Urs Limacher, i en pressemeddelelse.

Petter Stordalen

Norwegian Dreamliner Boeing-787 – har givet 
problemer.

Ryanair’s stewardesser poserer i bikini på selskabets velgørenheds-kal-
ender. Ingen skandinaviske piger medvirker i kalenderen for 2014.

RYANAIR har på ny udgivet en årskalender, som 
sælges til passagererne ombord på selskabets fly. 
Kalenderen hedder Ryanair Cabin Crew Charity 
Calendar, og overskuddet ved salget går til Teenage 
Cancer Trust. Siden selskabet introducerede sin før-

ste kalender, har salget indbragt mere end € 700.000 
– omkring DKK 5 mio.
   Pigerne, der illustrerer de forskellige årstider, er 
alle sammen fotograferet i bikini, og det oplyses, 
at de arbejder som stewardesser hos Ryanair. Med 

kalenderen følger en liste 
med info om pigernes navne 
og hjemlande, men uden 
deres telefonnumre. Ingen 
af pigerne kommer fra 
Skandinavien – endda til 
trods for, at Ryanair har en 
stor base med jyske skønhe-
der i Billund.

LUFTFART
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NYHAVN REJSER A/S kontrolleres i dag af Al-
ler Media A/S, efter at mediehuset har købt 70 pct. 
af aktierne i virksomheden. Nyhavn Rejser A/S 
omsatte i 2012 for knap DKK 260 mio. og beskæf-
tiger 60 medarbejdere. En nordisk ekspansion af 
Nyhavn Rejser bliver en af hovedopgaverne for den 
ny formand, Jesper Ulsø (52), kommerciel direktør 
hos Aller.
   Opkøbet betegnes af Aller media som det første 
vigtige skridt i medievirksomhedens ’ambitiøse 
strategi for opkøb og investeringer frem mod 2015’. 
Aller Media udtalte i forbindelse med købet af ak-
tierne i Nyhavn Rejser, at man betragter rejsevirk-
somheden som ’en sund og attraktiv virksomhed, 
der har et meget stærkt brand’.
   ’Vi har identificeret et godt strategisk match 
mellem Aller Media og Nyhavn Rejser, som sikrer 
en god platform for fremtidig udvikling,’ siger den 
ny bestyrelsesformand. ’Nyhavn Rejser har et godt 
udgangspunkt for organisk vækst og repræsenterer 
et stort potentiale for langsigtede synergimulig-
heder til Aller’s kerneforretning. Nyhavn Rejser 
har siden 2010 oplevet tocifrede vækstrater, og jeg 
ser frem til at accelerere væksten på nordisk plan 
i samarbejde med ledelsen i Nyhavn Rejser,’ siger 
Jesper, der udover at være bestyrelsesformand 
for Nyhavn Rejser og kommerciel direktør i Aller 
Media er ansvarlig for at udvikle Aller Media’s 
ambitiøse strategi for opkøb og investeringer frem 
mod 2015. Opkøbet af Nyhavn Rejser er den første 
større investering i den del af strategien, som hed-
der Big Leap.
   Han oplyser, at fremtidige investeringer kan 
ske både i rejsebranchen og i randområderne af 
mediemarkedet, hvor der kan identificeres en god 
strategisk match med kerneforretningen. 
   Jesper har haft flere bestyrelseshverv, heriblandt 
bestyrelsesformand for Chili Group, Where2go og 
E-Doktor samt medlem af bestyrelsen i Foreningen 
af Danske Interaktive Medier (FDIM). Desuden 
har han i perioden 2006-2009 været bestyrelsesfor-
mand for IT-virksomheden March IT A/S.

   Aller Media indsætter 
desuden Pål Thore Krosby, 
adm. direktør Aller Media A/S, og Morten Krüger, 
finansdirektør Aller Holding A/S, i bestyrelsen for 
Nyhavn Rejser.
   Jesper Ulsø begyndte karrieren hos IBM Dan-
mark i 1986, hvor han var med til at etablere IBM 
Management Consulting. I 1993 grundlagde han 
IT-virksomheden IC Group. Han har også passeret 
forlagsvirksomheden Schultz Information A/S, 
inden han i 2007 blev hentet til Aller Media som 
specialmediedirektør.
   Nyhavn Rejser blev etableret i 1988 af Pernille 
Leerbeck, der senere fik Henrik Fuglsang som 
partner. Hen ad vejen overtog Henrik firmaet og 
fik vennen, forlagsredaktør Egon Mathiasen som 
medinvestor. Egon og Henrik var herefter halv-
partsejere, og siden er det gået stærkt op ad stigen 
for Nyhavn Rejser, der har fundet sin platform for 
specialdesignede rejser og krydstogter. Nærmeste 
konkurrent er Albatros Travel. 
   Egons søn, Lars Mathiasen, fik overladt posten 
som bureauchef, mens Henrik kørte videre som 
administrerende direktør, og Egon blev placeret 
i formandsstolen. Pernille er stadigvæk ansat i 
firmaet.
   Aller Media A/S er udgiver af magasiner og 
ugeblade i Skandinavien. I Danmark har Aller-bla-
dene et samlet ugentligt oplag på omkring 780.000 
eksemplarer, og hver uge har flere end to millioner 
danskere et Aller-blad i hånden. I Danmark har 
Aller ca. 600 ansatte. 
   Hvad Aller Media har betalt for at overtage 70 
pct. af Nyhavn Rejser, er ikke blevet oplyst. Men 
et gæt på DKK 70 mio. er sandsynligvis ikke helt 
forkert.

TURISME

CAFFÉ LAVENA på Markuspladsen i Venedig 
udsætter sine gæster, oftest udenlandske turister, 
for et bedragerisk trick ved på uværdig vis at have 
placeret en fodnote på menukortet om, at et tillæg 
på knapt € 50 (ca. DKK 350) for musik tilkommer 
på samtlige regninger. 
   Fire britiske turister havde taget plads ved et bord 
på selve Pladsen og bestilt fire kopper kaffe, og da 
det blev tid at betale, blev selskabet præsenteret for 
en regning på € 100, hvoraf halvdelen var ’musik-
afgift’.
   Efter tilbagekomsten til England informerede 
de fire briter avisen Daily Telegraph om deres 
oplevelse på Caffé Lavena i Venedig, og siden har 
historien nået alverdens medier, bl.a. Berlingske 
Tidende.
   TRAVEL PEOPLE’s læsere opfordres til enten 
at undgå et besøg på Caffé Lavena eller i hvert fald 
nyde musikken til fulde.   
   Historien er sammenlignelig med den klassiske 
om taxichaufføren, som i Københavns Lufthavn i 
Kastrup får en tur til Hotel d’Angleterre på Kon-
gens Nytorv, men som ’kommer til’ at lægge vejen 
forbi Roskilde Domkirke. ■

REJSEARRANGØRER/BUREAUER

Pål Thore Krosby, administrerende direktør hos Aller Media, talte i oktober i 
Den Danske Publicistklub om, hvorfor bladkoncernen har købt Nyhavn Rej-
ser. Blandt tilhørerne var Geir Hansen fra Albatros Travel, der flittigt noterede.

Jesper Ulsø, kommerciel 
direktør hos Aller Meda og 
nu også bestyrelsesfor-
mand i Nyhavn RejserA/S.

Henrik Fuglsang, Lars Mathiasen og Egon Mathiasen ser glade ud. Billedet 
er fra Henriks 60 års fødselsdag i december i fjor. Man skulle tro, at de alle-
rede dengang vidste, at Onkel Aller ville komme trillende med 70 millioner …
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Elite-kvinder 2013 · Sophie Hulgard 

Af Karen Fredslund Ellegaard.

HUN TALER perfekt dansk, men har alligevel 
denne lille snert af fransk accent, som gør det 
danske sprog charmerende. Hendes navn er Sophie 
Hulgard, 47 år, og hun er administrerende direktør 
for Danmarks ubetinget største erhvervsrejsebureau, 
Carlson Wagonlit Travel A/S. 
  Sophie er fransk, men vejen til Danmark gik via 
en mand, som hun også blev gift med, og sammen 
fik de en søn, der i dag er 17 år. For ikke så længe 
siden blev parret dog også skilt, og Sophie udeluk-
ker ikke, at hun hen ad vejen vender tilbage til sit 
fødeland. Én gang franskmand – altid franskmand!
   ’Jeg mødte min danske mand i Syd-Frankrig og 

Sophie Hulgard 
– fransk chef i Danmark

Franske Sophie er administrerende direktør for Danmarks største erhvervsrejsebureau, 
Carlson Wagonlit Travel. Kærlighed fik hende for 19 år siden til at flytte til Danmark, 

hvor hun siden har skabt sig en enestående karriere i rejsebranchen.

rejste til Danmark. Jeg var 26 år, flyttede af kærlig-
hed og uden job. Det hele var et eventyr for mig,’ 
mindes hun med et smil.
   ’Min søn og så mit utroligt spændende job hos 
Carlson Wagonlit Travel er grunden til, at jeg ikke 
er flyttet tilbage til mit hjemland,’ fortæller  Sophie 
oppe på sit kontor, der er et lille hjørne i det store 
og åbne kontorlandskab i domicilet med adressen 
Ørestads Boulevard 35. I den store bygning optager 
firmaet HOFOR og NIRAS resten af pladsen. 
   Carlson Wagonlit Travel og de 175 medarbejdere 
har indtaget øverste etage – den lyse fjerde sal med 
et stort og åbent atrium i midten af bygningen, som 
giver et luftigt indtryk hele vejen fra stueplan og 
op. Solen skinner – naturligvis – og glasvinduerne i 

loftet er dækket af hvide gardiner for at mildne det 
stærke lys. 
   Fra øverste etage er der adgang til en kæmpestor 
tagterrasse med en storslået udsigt til det sydlige 
København og til flyene ved Københavns Lufthavn. 
Terrassen hører med til Carlson Wagonlit Travel’s 
lejemål. Det beklager ingen af de ansatte.

Uddannelse
Umiddelbart er der ikke meget ’chef og administre-
rende direktør’ over Sophie Hulgard. Men hun kan 
sit kram. Hendes uddannelse er international, og 
foruden fransk taler hun fire sprog. 
   ’Jeg blev uddannet som cand. merc. i Frankrig 
med speciale i marketing og International Affairs. 
Desuden har jeg været i USA og læst et semester på 
University of California, Berkeley. Derefter var jeg 
i Asien, hvor jeg var tre måneder i Kina, Korea og 
Japan.
  Min karriere i rejsebranchen startede i Syd-
Frankrig i 1992 i Sophia Antipolis. Området er en 
stor teknologi-park nord for den lille middelhavsby 
Antibes vest for Nice – den franske version af 
amerikanske Silicon Valley. Det er et stort og smukt 
område med pinjetræer, som tiltrækker et utal af 
hjerner. Og mange globale virksomheder holder til 
i Sophia Antipolis, blandt dem Amadeus, hos hvem 
jeg arbejdede i tre år.’
   Da kærligheden meldte sig, og Sophie gerne ville 
flytte til Danmark, mødte hun den administrerende 

Sophie Hulgard kom til Danmark for snart 20 år 
siden på grund af kærlighed til en dansk mand. 
Siden er hun vokset i graderne og er i dag på 
femte år administrerende direktør for Danmarks-
afdelingen af verdens største rejsebureau, Carlson 
Wagonlit Travel.
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direktør for SMART Scandinavia, der dengang 
repræsenterede Amadeus.
   ’Hvad kan du?’ spurgte han. 
   ’Jeg kan rigtigt mange ting – undtagen dansk!’ 
svarede jeg. Han gav mig alligevel en chance, og jeg 
startede som produktchef, avancerede snart efter til 
marketingchef og blev senere medlem af direktionen 
som afdelingschef.’

dot.com-bølgen
’Jeg var i firmaet i seks år, indtil jeg blev hentet til 
et online rejsebureau, Travelprice.com, som chef. 
Det var under dot.com-bølgen i 2000, hvor der 
florerede rigtigt mange websites. Man investerede i 
online-firmaer, og der var en eufori omkring online-
bookinger. 
   Travelprice ville være international. Frankrig var 
ikke nok. Firmaet ville åbne rigtigt mange markeder 
– bl.a. i Danmark. Så jeg blev chef i Danmark.’
   Sophie byggede firmaet op fra bunden. For hende 
var det både et sjovt og et godt projekt, som på et år 
nåede op på 15 ansatte. Men den dag, der ikke var 
flere penge i kassen, lukkede det:
   ’I virkeligheden var de lidt for tidligt på den,’ me-
ner hun. ’Og det krævede en større kapital i ryggen, 
hvad Travelprice ikke havde. Men jeg fik forhandlet 
en god afskedspakke for alle uden det store drama.’
   Travellink – et stort online rejsebureau – blev 
Sophies næste arbejdssted. Hun blev hentet dertil 
og skulle være chef for Danmark. Det var en solid 
virksomhed med god kapital i ryggen. Man havde 
en forretningsplan, og den plan troede Sophie fuldt 
og fast på, hvorefter hun gik i gang med at opbygge 
den danske virksomhed: 
   ’Jeg var chef otte år i Travellink Denmark. Det var 
her, jeg lærte basic rejsebureau-arbejde, som gav 

mig en god erfaring. Det var en sympatisk virksom-
hed med et godt produkt og en business plan, der 
holdt. Derfor glæder det mig også, at virksomheden 
har så god succes i dag.’

Lokale beslutninger
Atter var det tid til forandring. Sophie skulle igen-
nem en rekrutteringsproces, inden hun blev ansat 
hos Carlson Wagonlit Travel.
   ’Det var en ret hård proces at skulle igennem så 
mange forskellige samtaler. Totalt professionelt – og 
på et helt andet plan, end jeg tidligere havde arbej-
det. Jeg startede hos Carlson Wagonlit Travel i 2008 
og har siden været Danmark-chef for det største 
erhvervsrejsebureau i verden, repræsenteret i mere 
end 150 lande verden over og med hovedkvarter i 
Paris.’
   I dag er Carlson Wagonlit Travet en 100 procent 
amerikansk-ejet virksomhed: 
   ”Amerikanerne er meget strukturerede og vil have 
rapporter. De har også en speciel måde at behandle 
finanser på, men i virksomheden arbejder vi meget 
globalt. Det, som gør mit arbejde så tiltrækkende, 
er, at man i hvert land har en direktør, et manage-
ment-team og finansafdeling. Alle funktioner er 
repræsenteret i hvert land. Det betyder, vi her i 
Danmark også har frihed til at beslutte lokalt, at vi 
selv vælger, hvordan vi vil nå bundlinjen. 
   Med det globale firma i ryggen får vi en masse 
ressourcer, som vi på lokalt plan aldrig ville have 
tid og kapacitet til at koncentrere os om. Lokalt er 
vi i stand til at servicere vore kunder på den måde, 
som de ønsker. Eneste krav er, at vi når budgettet. 
Vi skal derfor være dygtige til at give vore kunder 
en ydelse, som de gerne vil betale for. I Danmark 
omsætter vi for DKK 1,5 mia. årligt. Heldigvis har 

Når man skal beholde sin førersituation på markedet, er 
marketing en vigtig brik i det store spil. Sophie har derfor tæt 
kontakt til Torben Rodenberg, Director Marketing & Program 
Management hos CWT. 





ATLANTIC.fo

we tie the 
North Atlantic 
TOGETHER
ATLANTIC AIRWAYS NETWORK

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.

SE MERE PÅ ATLANTIC.FO

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

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

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.

Aalborg

København

Barcelona

Færøerne

Reykjavík

Billund

Bergen

London

LONDON
Flere ugentlige afgange  
i sommerperioden.  
Flyvetid ca. 2 timer og 15 min.

Milano
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vi mulighed for at effektivisere vort arbejde. Vore 
kunder vil nemlig stadig gerne have lavere priser og 
samtidigt tilbud om god service.’

Overblik 
En af de ting, Sophie mestrer, er overblikket:
   ’Jeg kender alle aspekter i virksomheden. Jeg 
har været rundt omkring og kender mange aktø-
rer i branchen, og det er noget, man skal kunne i 
mit job. Jeg har dygtige folk omkring mig, og jeg 
kan se, hvor indsatsen skal gøres. Jeg er et globalt 
menneske med en vision. Derfor kan jeg udstikke 

retningslinjer i et internationalt miljø. 
   Til mit arbejde hører også tæt kontakt med hoved-
kontoret i Paris. Vi taler ofte sammen, og jeg kan 
ringe til kolleger rundt omkring i verden og få råd. 
Det er så nemt med netværket og det internationale 
arbejde. At kunne tale engelsk hjælper godt, og 
desuden er mit franske modersmål en fordel.  Kon-
cernsproget i Carlson Wagonlit Travel er engelsk – 
men i Danmark taler vi dansk sammen!’

Tryghed
Sophie Hulgard fortæller, at Carlson Wagonlit 

Travel sælger metoder, der gør, at virksomheder kan 
spare penge på sine rejser:
   ’De rejsende ser ikke altid det store billede og kan 
mangle overblikket. Det har vi til gngæld, bl.a.
med en række services, der ikke altid er synlige. 
Det kan f. eks. være en hurtig adgang til kontakt 
med rejsebureauet, hvis der sker noget. De rejsende 
og virksomhederne skal føle sig trygge ved at købe 
rejser hos os. Det er utrolig vigtigt, at man både kan 
sørge for sikkerhed og tryghed. Det er næsten kun 
indkøbschefer og økonomichefer, der er i stand til 
at vurdere service, sikkerhed og tryghed i forhold 
til prisen. Og vi i Carlson Wagonlit Travel véd, at vi 
har et godt produkt at tilbyde.’
   Hvorvidt Danmark kan blive ved med at holde på 
Sophie Hulgard, er et andet spørgsmål. Hun savner 
Frankrig, men så længe hendes søn går i skole, bli-
ver hun her i landet. Hun blev skilt fra sin mand for 
en del år siden og har i dag en fransk kæreste. Det 
véd man da, hvad er!
    ’Hvem véd? Måske flytter jeg en dag tilbage til 
Frankrig,’ siger hun. ■

Om Carlson  
Wagonlit Travel:
•	 Findes i mere end 150 lande.

•	 Omkring 18.000 ansatte i hele verden – 
heraf 175 i Danmark.

•	 Kundeportefølje af både store, små og 
mellemstore virksomheder.

•	 Mere end 60 millioner on- and offline 
transaktioner.

•	 Omsætning: USD 28,1 mia.

•	 Omsætning i Danmark: DKK 1,5 mia 

•	 Ejere af Carlson Wagonlit Travel: Carlson 
(55 pct.) og JP Morgan (45 pct.)

•	 1876 Wagons-lits grundlagt i Belgien

•	 1907 Første Wagonlits rejsebureau i 
København

•	 1994 Carlson Wagonlit Travel blev dan-
net da de to verdenskendte rejseselska-
ber - Wagonlit Travel i Europa og Carlson 
Travel Network i USA - slog sig sammen. 
Carlson med hovedkontor i USA be-
skæftiger sig primært med rejser, hoteller 
og marketing. 

For Sophie gælder det om hele tiden at være på forkant med 
udviklingen i erhvervslivet. Deror har hun også næsten daglige 
møder med firmaets chef for Marketing & Program Manage-
ment, Torben Rodenberg. 

At chefen for Carlson Wagonlit Travel i Danmark 
er fransk, fornægter sig ikke. På væggene ser 
man ’fransk kunst’ i form af både turistreklamer og 
posters fra franske transportselskaber – på billedet 
færger i havnen i Marseille henholdsvis toget Nord-
Express. 

Elite-kvinder 2013 · Sophie Hulgard 
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GÜNDÜZ DOGUSOY (64) og hans familie lider 
ikke nogen nød, selvom Tyrkiet Eksperten / Scanway 
måtte kaste håndklædet i ringen lørdag 12. oktober – 
med efterfølgende konkursdekret i Sø- og Handels-
retten to dage senere. Når Dogusoy-familien stadig-
væk får mad hver dag, skyldes det først og fremmest, 
at Gündüz er god for et beløb på den rigtige side af 
DKK 100 millioner!
   Grundlaget for Gündüz’ formue i Tyrkiet er skabt 
i Danmark, hvortil han ankom i 1970’erne. På 
1980-tallet etablerede han Sultan Rejser med kontor i 
gården til den daværende Saga Bio på Vesterbrogade 
– dér, hvor Hotel First Vesterbro i dag findes. Herbo-
ende tyrkere udgjorde den hovedsalige kundemasse.
   Som tiden gik, fik firmaet også mange danske 
kunder, og en dag vovede Gündüz springet og flyt-
tede sit rejsebureau til den langt pænere adresse  
 H. C. Andersens Boulevard - skråt overfor Star Tour 
i Dagmarhus. At kunne skrive i sine annoncer, at 
man lå kun 20 skridt fra Rådhuspladsen, var en vir-
kelig prestige for Gündüz. Antallet af danske kunder 

steg nu med raketfart, og omsætningen accelererede 
tilsvarende.
   Mens salget således gik strygende, kneb det 
derimod med logostikken på de indre linjer og ikke 
mindst bogføringen, som ikke interesserede Gündüz 
en døjt, og som firmaet derfor altid lå efter med. Det 
fik bl.a. til resultat, at ledelsen mistede overblikket 
og kontrollen med firmaet, og den situation endte 
ikke uventet med konkurs i 1996. Det samlede un-
derskud oversteg DKK 20 millioner.

Største sælger af Tyrkiet
Opbakningen til Gündüz Dogusoy var, trods kon-
kursen, betydelig. Personale, kunder, leverandører 
og andre forretningsforbindelser bakkede op om 
ham, hvilket gav ham mod til at gøre et nyt forsøg i 
rejsebranchen.
   Herefter åbnede han i januar 1997 Tyrkiet Eksper-
ten i ejendommen Buen i Vester Farimagsgade. Der 
var attraktive åbningstilbud, og folk stod igen i kø 
for at få del i de billige rejser.

Gündüz svømmer i penge
Tyrkiet Eksperten’s konkurs i oktober 
betyder ikke, at Gündüz Dogusoy og 
hans familie ikke får mad på bordet. 
Hans formue anslås til mere end DKK 
100 millioner.

Af Preben Jack Petersen.

En glad og smilende Gündüz Dogusoy med 
hustruen Zeynep fotograferet på deres 
stand på rejsemessen i Bella Center i 2008.
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   På ny kom kundekredsen til at bestå af både 
danskere og herboende tyrkere, og snart var Tyrkiet 
Eksperten den største sælger af rejser til Tyrkiet og 
det fjerde- eller femtestørste charterrejsebureau i 
Danmark.
   At bureauet måtte give op lige nøjagtigt i år, blev 
ved konkursen forklaret med efterdønningerne fra 
finanskrisen, den usædvanlig gode sommer i år, der 
mindskede danskernes rejselyst, og den uhørt hårde 
priskonkurrence bureauerne imellem.
   Formanden for RiD (Rejsearrangører i Danmark), 
Jan Vendelbo, udtalte til medierne, at konkursen hos 
Tyrkiet Eksperten var ventet, hvorimod brancheana-
lytikeren Ole Egholm pegede på, at virksomheden 
havde givet overskud, omend ikke verdens største, 
gennem de seneste 14 år, hvorfor han kun kunne 
stemple konkursen som ’absolut overraskende’. 
   Direktør Lars Thykier i Danmarks Rejsebureau 
Forening stillede sig i TV-interviews på linje med 
Ole. 
 
Flere nye destinationer
De ’fede år’ for Tyrkiet Eksperten fik Gündüz til at 
udvide forretningen med datterselskabet Scanway, 
der producerede pakkerejser til andre destinationer 
end Tyrkiet, først og fremmest Thailand, men også 
Indien, Kina og Egypten. Hans synspunkt var, at 
de af hans kunder, der havde besøgt Tyrkiet talrige 
gange, ville prøve noget nyt, og så mente han, at det 
også var ham, der skulle levere alternativerne til Tyr-
kiet. Derfor dannede han rejsearrangøren Scanway, 
der også var navnet på hans holdingselskab i Tyrkiet.
   Men hans organisation og erfaring rakte ikke så 
langt, at han var i stand til at beherske en sådan ud-
videlse, der snart blev ensbetydende med betydelige 
problemer samt deraf følgende store økonomiske 

tab. Gündüz kendte ikke det gamle, danske ordsprog 
’Skomager, bliv ved din læst’!

Tyrkisk kultur rodfæstet
Ved et tilbageblik på Gündüz og hans virksomheder, 
Sultan Rejser henholdsvis Tyrkiet Eksperten, kan 
man som punkt 1 konstatere, at den tyrkiske gæste-

arbejder har været både initiativrig og myreflittig. 
Disse to egenskaber vil man aldrig kunne fratage 
ham. Når han befandt sig i Danmark, var det helt 
normalt, at han sad på sit kontor på 2. etage i ejen-
dommen Buen til langt ud på aftenen og nørklede 
med udvikling af dataprogrammer. 
   I øvrigt var han ustandselig på rejse til sit gamle 
hjemland, hvor han havde møder med kumpanerne, 
der både var hans venner og, så vidt vides, investo-
rer. Han opbyggede en hotelkæde ved navn Tulipan, 
og disse hoteller udgjorde Tyrkiet Eksperten’s de 
luxe-hoteller. 
   Men trods sine mange år i Danmark blev han 
aldrig rigtigt integreret i det danske samfund. Den 
tyrkiske kultur havde et solidt rodfæste i ham.
   Det betød bl.a., at han havde svært ved at indordne 
sig efter de danske systemer. At et ordentligt firma 
i Danmark tager en klage seriøst og besvarer den 
på en pæn og redelig måde, gjorde ikke indtryk på 
ham. Klagebreve blev lagt i en papkasse, oftest uden 
at blive besvaret, og den fremgangsmåde medførte 
selvsagt en stærk irritation hos klagerne, der herefter 
henvendte sig til Rejeankenævnet. Det umiddelbare 
resultat blev, at Tyrkiet Eksperten figurerede vold-
somt i Rejseankenævnets statistik.
   Havde Tyrkiet Eksperten derimod behandlet 
indkomne klager på normal vis, ville firmaet kunne 
have undgået mange negative rubrikker i pressen!
   Regnskaber blev heller ikke altid afleveret rettidigt 
til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og sådanne 
forhold blev ligeledes genstand for uheldige bemærk-
ninger i avisspalterne.

Aldrig mere ’sorte penge’
For ikke så mange år siden forstod Gündüz, at han 
nok måtte ’tage skeen i den anden hånd’, hvis han 

Gündüz Dogusoy havde sans for det folkelige - lykkehjul med rabatmuligheder ved køb af rejser. 
På de årlige rejsemesser stod han selv ved lykkehjulet og fik derved lejlighed til at hilse på sine 
mange kunder.

Gündüz Dogusoy på sin stand på rejsemessen i Bella Center januar 1994. 
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skulle få firmaet til at fungere problemfrit. En med-
arbejder, Iben Winther, blev udnævnt til ’klagechef’, 
hvilken disposition hjalp i betydelig grad. I hvert fald 
skete et markant fald i sager i Ankenævnet.
   Men først da Deniz Jensen, søn af Gündüz fra 
dennes første ægteskab, kom til roret, skete de store 
ændringer i firmaet. Deniz var den ubetinget ’mest 
danske’ i familien Dogusoy. Han både taler dansk og 
tænker dansk, og hos ham var der orden i sagerne. 
Han havde desuden valgt at bruge sin mors fødenavn 
som sit eget efternavn og demonstrerede på den 
måde, at han ville opfattes som dansk.
   Da han fik et ord at skulle have sagt i firmaet, var 
det første, han indskærpede overfor personalet:
   ’Begrebet ’sorte penge’ kendes fra dette øjeblik 
ikke hos Tyrkiet Eksperten! Vi kører fra nu af som 
alle andre firmaer. Alt skal bogføres – både udbeta-
linger og indbetalinger!’
   Tyrkiet Eksperten var herefter på god vej til at 
køre normalt. Men global finanskrise, en subtropisk 
sommer i Danmark og hård konkurrence fra andre 
rejsearrangører kunne selv en Deniz med det danske 
efternavn Jensen ikke afværge. Derfor gik Tyrkiet 
Eksperten konkurs.

Kvindebedårer  
Hustruen Zeynep har i alle år været aktiv i Tyrkiet 
Eksperten. Hun har siddet tungt på pengekassen, 
som hun med stor nidkærhed har vogtet over. Indtil 
for et par år siden var hun registreret som selskabets 
administrerende direktør, men af uoplyst årsag fandt 
Gündüz det mere passende, at en af medarbejderne 
- en tyrker ved navn Fer Cellek, der i flere år havde 
været Tyrkiet Eksperten’s lufthavnschef på Kastrup - 
besatte den post.

Gündüz Dogusoy – har mange penge.

   Da Zeynep kom til Danmark, fik hun arbejde hos 
Turkish Airlines. Hun var ung og smuk, og Gündüz 
havde pludseligt ekstremt mange besøg at forrette på 
selskabets kontor med afhentning af flybilletter etc.!
   Omvendt fandt også Zeynep, at Gündüz var sød og 
charmerende, lidt af en kvindebedårer og med stort 
forretningstalent – kort og godt en mand, der var 
værd at kaste sit blik på.
   Forholdet udviklede sig hurtigt, som Gündüz 
havde forudset og håbet på. Parret blev gift og flyt-
tede sammen i en stor villa i Hellerup, i hvilken de 
fortsat bor.

Formuen halveret
Fremtiden for familien Dogusoy betegnes i dag som 
uvis. Om Gündüz har mod på at starte i rejsebran-
chen for tredje gang, er næppe sandsynligt. Ven-
nerne omkring ham gætter på, at hans fremtid ligger 
i Tyrkiet, hvor også hans rigdomme befinder sig.
   Selvom grunden til hans formue blev lagt i Dan-
mark, så er det i Tyrkiet, pengene har formeret sig. 
Således har Gündüz gennem mange år investeret i 
jord i de store udviklingsområder for turisme med 
hovedvægt på regionen omkring Bodrum på den 
tyrkiske vestkyst, der i dag har status som feriested 
for Tyrkiets velbjærgede kendis-skare - en parallel 
til Hornbæk i gamle dage eller Skagen og Mallorca 
i dag.
   Op til finanskrisen i 2008 blev hans formue i jord-
arealer anslået til DKK 200 millioner, men krisen 
halverede med ét slag værdien af jorden, og i dag 
mener iagttagere med indsigt i tyrkiske forhold, at 
Gündüz ’kun’ er DKK 100 millioner værd. ■

preben@travelpeople.dk

Gündüz Dogusoy fotograferet i lystbåde-
havnen i Bodrum (Tyrkiet) i april 1992. Til 
højre ses journalist Preben Jack Petersen, 
dengang udgiver af Stand By, i dag TRAVEL 
PEOPLE.



Uanset hvor du inviterer jeres kunder, medarbejdere eller forretnings-
forbindelser hen, tilbyder vi professionel mødeservice og moderne  
faciliteter. Vi har selvfølgelig det bedste i AV udstyr og teknik, og vores 
unikke Jamie Oliver mødeforplejning er med til at skabe god energi. 

Book et møde for minimum 15 mødedeltagere og få en overnatning 
på et Scandic hotel i Norden efter eget valg i en ferie eller weekend. 
Gavekortet udløses ved hver 15. mødedeltager I er. Det vil sige, at er 
I 30 personer, får I 2 stk. gavekort etc. 

Hold dit næste møde på scandic
- så giver vi en overnatning
Hold dit næste møde på ét af vores hoteller i moderne og veludstyrede 
mødelokaler med fri WiFi og lækker forplejning.

1 for 15
book en mødepakke  

for 15 personer
- så giver vi en overnatning

 

Tilbuddet gælder for mødepakker på alle Scandic hoteller i Danmark 
og kan kombineres med andre rabataftaler og særtilbud. Tilbuddet 
gælder for møder booket og afholdt inden 31. december 2014.  
Gavekortet bliver udstedt, når mødet er afholdt.

Ring til vores Meeting Team, der hjælper dig med at finde de faciliteter, 
der bedst imødekommer dine behov. Vi skræddersyr dit arrangement 
- uanset om I er 2 eller 1.100 personer. 

scandichotels.dk

Kontakt vores Meeting Team på telefon 33 48 04 04 eller mail meeting.dk@scandichotels.com
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Af Preben Jack Petersen.

SCANDIC HOTELS lancerer en lavpris-hotelkæ-
de. Det sker under brandet HTL.
   Det nye hotelkoncept vil tilbyde centrale city-
placeringer til lave priser med digitale løsninger 
for både check-in, check-out m.v. Der udloves højt 
kvalitets-design. 
   Allerede til maj 2014 åbner HTL med 275 væ-
relser på Kungsgatan i Stockholm, og næste hotel 
forventes opført i det gamle LO-hovedkvarter på 
Norra Bantorget i Stockholm. Senest i 2018 vil der 
være åbnet 20 sådanne HTL-hoteller i de større 
byer i Norden, og i alt bliver der tale om milliard-
investeringer og hundredvis af nye arbejdspladser. 
Investeringerne i de nye hotelbygninger foretages 
fortrinsvis af professionelle ejendomsinvestorer, 
hvilket er Scandic’s normale policy.

   Scandic Hotels’ CEO, den tilbagevendte Frank 
Fiskers, udtaler: 
   ’Den øgede digitalisering, fortsatte urbanisering, 
de nye, mobile mødekulturer med øgede krav til 
gennemsigtighed og hastighed har udviklet en ny 
målgruppe med andre prioriteringer end hos den 
traditionelle hotelgæst. Derfor udvikler Scandic sin 
hotelportefølje og skaber et nyt koncept i et søster-
selskab til Scandic.
   Vi har set lignende initiativer skyde frem inter-
nationalt, og nu agter vi at sikre vor position på det 
nordiske marked ved at udvikle vort eget koncept, 
som vi ser det internationalt.’
   Frank mener, at kun få, hvis nogen, vil kunne 
præstere, hvad Scandic nu kaster sig ud i, fordi 
udfordringen er så enorm – både hvad angår at 

Scandic 
lancerer ny hotelkæde
Scandic Hotels satser på etablering af 
en ny type hoteller, der indrettes dels i 
nybygninger, dels i tomme kontorhuse, 
der bliver genstand for ombygning.

Jens Mathiesen, CEO Scandic Hotels Dan-
mark, er på udkig efter både ejendomme i 
Danmark, der egner sig til at være rammen 
om Scandic Hotels’ nye lavprishoteller, og 
potentielle investorer.
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besidde ressourcerne til at skabe et stærkt koncept 
og brand og til at opnå de rette kontraktmodeller. 

Danmark
Jens Mathiesen, CEO Scandic Danmark, oplyser, 
at arbejdet med etablering af det første HTL-hotel i 
Danmark er godt i gang:
   ’Det er et stærkt koncept, som der ikke findes lig-
nende af i Norden,’ betoner han. ’Vi tror derfor, at 
det bliver et vigtigt parameter i kampen om den ny, 
moderne rejsende og dermed til større markeds-
andele. Hvor hurtigt, vi kan etablere os, afhænger 
af  udfaldet af de dialoger med investorer, som vi i 
øjeblikket er godt i gang med.’
   ’HTL er et strømlinet hotelkoncept, der tilby-
der selve essensen af en rigtig god hoteloplevelse 
centralt i storbymiljøet,’ siger Jens videre. ’Ideen er 
at bygge supereffektive hoteller, hvor alt unødven-
digt er fjernet for i stedet at øge kvaliteten af det, 
hotelgæsten værdsætter mest. I princippet handler 
det om, at ’less is more’, hvilket bliver kundernes 
fremtidige krav,’ mener han.

Tomme kontorbygninger
HTL etableres ved nybyggerier såvel som om-
bygninger af bestående bygninger. Ikke minst 
drejer det sig om at konvertere kontorbygninger 
på samme måde, som Arp-Hansen gjorde det ved 
udvidelsen af Hotel Imperial i København for få år 
siden.
   Den ejendom på Kungsgatan i Stockholm, der 
kommer til at rumme det første HTL, ejes af Ax-
Fast, en uafhængig koncern i Axel Johnson Grup-
pen. Det er første gang, Axel Johnson aktivt satser 
på hotelvirksomhed i sine lokaler. 
   Næste hotel opføres på hjørnet af Norra Bantor-
get og Upplandsgatan i Stockholm sammen med 
ejeren af ejendommen, det LO-ejede Folkets Hus i 
Stockholm. 
   ’Det går godt for os i disse år,’ konstaterer Jens 
Mathiesen, der videre oplyser, at HTL-projektet 
kun er ét af flere, som koncernen har i pipeline:
   ’Totalt set har Scandic Hotels gennem de seneste 
år forårsaget investering af milliarder af kroner 
i udviklingen af vor hotelportefølje, og det vil vi 
gøre også i årene fremover. Der findes et potentiale 
lige nu, hvor mange ejendomsejere står med tomme 
kontorlokaler, som let kan konverteres til HTL-
modellen. Samtidigt har de nordiske hovedstæder 
stadig et behov for flere hotelværelser for at kunne 
tiltrække store, internationale kongresser,’ under-
streger han.
   Formand for bestyrelsen hos Scandic Hotels 
er Vagn Sørensen, indtil år 2001 ansat i SAS, de 
senere år som vicekoncernchef.
   Vagn er for nylig blevet udlandsdansker. I flere 
år boede han på den mondæne Vejlesøvej i Holte, 
men siden forsommeren i år har han haft bopæl i 
London. ■

preben@travelpeople.dk

Som Scandic-ledelsen ser hotellet af den 
nye lavpris-model HTL – enkelt i design og 
samtidigt funktionelt for den ny generation af 
rejsende.

Frank Fiskers, Scandic Hotels CEO og kon-
cernchef, siger, at den øgede digitalisering, 
fortsatte urbanisering samt nye, mobile mø-
dekulturer har udviklet en ny målgruppe med 
andre prioriteringer end hos den traditionelle 
hotelgæst, og at Scandic på baggrund heraf 
har besluttet at udvide sin hotelportefølje 
med det ny HCL-koncept.



18

Af Preben Jack Petersen.

ZLEEP HOTELS, den danske lavpris-hotelkæde, 
overtager pr. førstkommende årsskifte Hotel Mer-
cur i Aarhus-forstaden Viby og omfatter herefter 
i alt syv hoteller – fire i Københavns-regionen, et 
i Billund, et i Hamburg foruden nyerhvervelsen i 
Viby ved Aarhus.
   Peter Haaber er manden, der ’opfandt’ Zleep-
konceptet. Han fandt, at der var behov for hoteller, 
hvor folk kunne købe et værelse for overnatning 
uden at skulle tvinges til at betale for ekstra-

Peter Haaber ’zleeper’ i Aarhus
Peter Haaber vil udbygge Zleep-hotelkæden både i Danmark og i udlandet. Fra 
kommende årsskifte overtager han Hotel Mercur i Viby ved Aarhus.

faciliteter, som de i realiteten ikke havde brug for. 
I samarbejde med Egon Klitgaard, daværende chef 
på Hotel Legoland i Billund og senere på SAS 
Radisson i Silkeborg, gik han i 2003 i gang med 
etableringen af en sådan kæde. Egon har bidraget 
til kædens opbygning med et lille hotel i Ham-
borg, som Egon ejer og driver som Zleep-hotel på 
franshice-basis.
   Hotel Mercur er beliggende i en bygning på 
Torvet i Viby, hvilken ejes af det århusianske 
forsikringsselskab Aros, der vedblivende vil have 
kontorer i husets 8. henholdsvis 9. etage. 
   Hotelvirksomheden vil omfatte de nederste syv 
etager med i alt 126 nyrenoverede værelser.
   Renoveringen er i øjeblikket i fuld gang og sker i 
en joint venture mellem Aros og Zleep.
   I stueetagen bliver plads til en restaurant, som 
Zleep dog ikke selv vil drive. Hvem som skal være 
operatør subsidiært forpagter af dette spisested, er 
endnu ikke afgjort:
   ’Vi sigter mod et restaurant-foretagende, som 
er i stand til at skabe et spisested, der ikke blot er 
attraktivt for hotelgæsterne, men også for lokalbe-
folkningen i Viby,’ udtaler Peter Haaber.
   At hotellet er beliggende i Viby udenfor Aarhus, 
betragter Peter kun som en fordel:
   ’Derved får gæsterne let adgang til både motor-
vej og Aarhus Midtby, og hotellet bliver på den 
måde attraktivt for både håndværkere, erhvervsfolk 

og turister,’ påpeger han. ’Jeg vil endda sige, at for 
den målgruppe har hotellet den perfekte beliggen-
hed.’
   Samme koncept lå til grund for etableringen af 
benzinselskabet Esso’s kæde, Esso Motor Hotels, 
tilbage i 50’erne. Eksempelvis var Hotel Legoland i 
Billund et Esso Motor Hotel, inden det fik nav-
net Hotel Vis-a-Vis for senere at ende som Hotel 
Legoland.
   Andre Esso Motor Hotels blev overtaget af Scan-
dic-kæden, hvorfor man stadig ser visse Scandic-
hoteller beliggende i byernes udkanter.
   
Genialt navn
Peter og hans bagland har planer om en fortsat 
udbygning af Zleep-kæden – først og fremmest i 
Danmark, men principielt også i andre lande, hvor-
for investor-partnere søges.
   Mulighederne er forskelligartede fra land til land. 
I nogle lande findes allerede i dag rigeligt med 
lavpris-hoteller, mens konceptet er mindre udbredt 
i andre lande.
   En enorm fordel for Zleep-hotellerne er selve 
navnet. At stave Sleep med Z i stedet for med S er 
ikke blot unikt, men enhver marketing- og rekla-
memand vil helt enkelt betegne det som genialt, og 
eksperter tror, at lige nøjagtigt firmanavnet giver 
virksomheden endog meget store muligheder både 
hjemme og internationalt. Det er let og enkelt at 
markedsføre, og det går direkte ind i folks bevidst-
hed. ■

preben@travelpeople.dk
Peter Haaber – manden bag Zleep-hotellerne.

TRAVEL PEOPLE
udkommer også i 2014 med fem udgaver – som sædvanligt med reportager og interviews med branchens mange 
interessante profiler, hvis synspunkter og meninger det kan være værd at stifte bekendtskab med.

Udgivelses-terminerne i det kommende år vil være:  
Februar, April, Juni, September og November. 

På gensyn i 2014.                                                                                                                                                                                 
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Bella Sky comwell 
– vi gør dit møde til en succes

Bella sky comwell er en integreret del af Bella center og har stort set ubegrænsede 
kapacitetsmuligheder i forbindelse med afholdelse af  kongresser og udstillinger med op 
til 15.000 deltagere. På hotellet kan vi tilbyde 30 mødelokaler med dagslys, som alle er 
indrettet med det nyeste Av- og it udstyr samt gratis trådløst internet. 

nøgleordene på Bella sky comwell er fleksibilitet, engagement og et personligt unikt 
samarbejde omkring ethvert arrangement - uanset størrelse. ring og få en snak med vores
uddannede meetingdesigners, som er klar med gode råd og vejledning til hvordan netop 
jeres møde, kan blive en succes.  

ring på 3247 3030 eller læs mere på bellaskycomwell.dk 

Bella_Sky_ann 245x340 travel people aug 2011.indd   1 22/08/11   15.22



Sørupvej 26 · 4100 Ringsted
Tlf.: 57 64 30 02 · www.sorup.dk · hotel@sorup.dk

Lad op til Jul på charmerende herregård
med afslappet atmosfære

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

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

KONFERENCER
16 lyse konferencelokaler med plads til op til 450 personer.
Priser fra kr. 1.545,- for 1 konferencedøgn i enkeltværelse.
Dagmøde fra kr. 525,- Der er gratis WIFI på hele hotellet.

FIRMAFEST
De 8 selskabslokaler kan rumme fra 20 op til 400 gæster i et lokale.

Helaftensarrangement fra kr. 855,- Natmad 78,-

JULEBAL
Julebord med musik og dans alle fredage og lørdage

fra den 15. november til med den 14. december 2013.
Kr. 455,- (Inkl. natmad)

Overnatning, i forbindelse med julearrangement,
pris pr. person i dobbeltværelse kr. 495,- inkl. stor morgenbuffet.

AKTIVITETER
Saltvandspool og sauna. Billard, airhockey, bordfodbold og dart.

I Parken, haverne, søen, voldgraven og de 700 tdr. land
er der gode muligheder for dejlige gå og løbeture.

GAVER DER GLÆDER - KØB GAVEKORT ONLINE



21

Af Preben Jack Petersen.

HOTEL NEPTUN på Skt. Annæ Plads i den gamle 
Frederiksstaden i København er blevet købt af fa-
milien Hildebrandt fra Hotel Ascot i Studiestræde, 
der dermed kommer til at sidde på i alt 333 af det 
samlede antal hotelværelser i hovedstaden. Han-
delen er kommet i stand, efter at Hotel Neptun for 

nogen tid siden gik konkurs. Hildebrandt-familien 
købte hotellet af konkursboet. Købesummen er 
ikke oplyst.
   Claus Hildebrandt (43), der tilhører 2. generation 
i familien, oplyser, at det nyerhvervede hotel i den 
nærmest kommende tid bliver genstand for en 
større renovering. Direktør for hotellet bliver David 
Olsen, der i forvejen er direktør på Hotel Ascot, det 
tidligere Københavns Bad. Fremover skal David 
således passe begge hoteller.
   Bestyrelsesformand i ejerselskabet er den nu 
85-årige Jørgen Hildebrandt, der åbnede Hotel 
Ascot for 40 år siden. Også Jørgens hustru, Aase 
Hildebrandt, ligeledes i 80 års-alderen, har plads i 
bestyrelsen.
   En datter af senior-parret er Lene Hildebrandt, 

storesøster til Claus. Hun er ikke placeret i besty-
relsen, men i ledelsen af den samlede virksomhed. 
Det er også Lenes mand, Nicolai Hammer.

Ejendoms-investeringer 
Udover hotellerne Ascot og Neptun består familie-
virksomheden af et antal ejendomme i Køben-
havn. Bl.a. indgår Vægtergaarden på Axeltorv, 
der i mange år var hovedkvarter for Københavns 
Forenede Vagtselskaber, det senere Securitas. Også 
hjørneejendommen Dagmarhus, som under Anden 
Verdenskrig var hovedkvarter for den tyske Besæt-
telsesmagt i Danmark, tilhører familien Hilde-
brandt. I dag rummer bygningen et antal kontorer, 
bl.a. advokatfirmaer, og på gadeplan har Star Tour 
sit salgskontor.
   Yderligere et par ejendomme i samme karré 
indgår i familiens portefølje.
   Jørgen Hildebrandt, familiens ubetingede over-
hoved, er blevet ’værdisat’ i Ole Egholms årlige 
oversigt over rigfolket i rejse- og hotelbranchen. I 
seneste udgave af Oles årbog, som visse branche-

Familien Hildebrandt 
overtager Neptun
2. generation i familien Hildebrandt 
på Hotel Ascot udvider virksomheden 
med overtagelse af Hotel Neptun på 
Skt. Annæ Plads.

Trioen, der udgør den daglige, overordnede ledelse i Hildebrandt-koncernen, fotograferet foran 
nyerhvervelsen Hotel Neptun på Skt. Annæ Plads i København. Det er Claus og Lene Hildebrandt, 
børn af grundlæggeren Jørgen Hildebrandt og dennes hustru, Aase, samt Lenes ægtemand, 
Nicolai Hammer. 
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personer betegner som ’årets underholdning’ på 
linje med Blæksprutten og Svikmøllen, står nesto-
ren anført med en formue på DKK 132 millioner. 
   Sønnen Claus oplyser, at selvom Hotel Ascot 
har været en god forretning, så er formuen i første 
række skabt ved ejendomsinvesteringer.

Grønlandske stamgæster 
At Hildebrandt’erne har kastet sig over Hotel 
Neptun, virker forståeligt. Nyerhvervelsen Neptun 
har således flere lighedstegn med Ascot. Begge 
hotellerne er forholdsvis anonyme – også selvom 
Neptun siden årtusindeskiftet har været ejet af 
norske Choice. 
   Ascot såvel som Neptun har en ’personlig at-
mosfære’ over sig med rigtigt mange stamgæster. 
Ascot har aldrig været medlem af nogen hotelkæde 
og ej heller af noget internationalt reservations-
system. Man har sirligt plejet sine kunder med 
jævnlige nyhedsbreve og ekstrem høj kundepleje 
under stamgæsternes ophold på hotellet. Eksempel-
vis er Hotel Ascot så vel indarbejdet i Grønland, at 
man uden overdrivelse kan gøre gældende, at hele 
overklassen på Verdens største ø har Ascot som 
deres domicil under ophold i København.
   Tilsvarende havde Hotel Neptun i de to årtier, 
Bente Noyons var ejer og chef for hotellet, sine 
stamgæster, som blev ’pleased’ i enhver henseende. 
   Omkring årtusindskiftet bankede et par nord-
mænd på døren hos hotelfruen. De ville købe såvel 
Neptun som Hotel Esplanaden i enden af Bred-
gade, hvilket hotel hun også var ejer af.
   Bente sagde dengang til TRAVEL PEOPLE:
   ’Jeg havde ikke nogen tanke på at sælge, men da 
jeg hørte nordmændenes tilbud, kunne jeg ikke 
andet end acceptere.’
   Bente har siden etableret Bente Noyons Galleri 
i Gilleleje med udstillinger af moderne kunst og 
salg, og datteren Juliette, der er kokke-uddannet i 
Schweiz og udgjorde moderens højre hånd på ho-

Bente Noyons skabte Hotel Neptun omkring 1980 og drev det som et stærkt personligt hotel med 
service i højsædet frem til årtusindskiftet, da hun solgte både Neptun og Hotel Esplanaden i Bred-
gade til norske Choice. ’Jeg fik et af de tilbud, man ikke kunne sige nej til,’ har hun tidligere fortalt.

Claus Hildebrandt fotograferet i receptionen på 
Hotel Ascot – det tidligere Københavns Bad, som 
hans forældre købte i 1970 og indrettede til hotel.

Huslejen udeblev
I begyndelsen af indeværende år blev en mærkelig 
transaktion foretaget mellem Petter Stordalen fra 
Choice-hotellerne og Asmund Haare fra First-
kæden. 
   Enkelthederne i den økonomiske del af aftalen 
henstår stadigvæk i det uvisse, men udadtil betød 
aftalen, at First Hotels overtog operationen af 
samtlige Choice-hoteller i Danmark, herunder også 
Hotel Neptun. 
   Straks herefter ophørte First Hotels med at betale 
husleje til hotelbygningernes ejere, hvilket for 
Neptun’s del betød, at virksomheden blev erklæret 
konkurs. Og dermed kom hotellet i familien Hilde-
brandts eje. ■
   
preben@travelpeople.dk

David Olsen 
– nu også di-
rektør for Hotel 
Neptun.

tellet, driver i dag, sammen med gemalen Thomas 
Gaarn Rasmussen, KDY’s restauranter i Tuborg 
Havn henholdsvis Skovshoved Havn. 
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Af Preben Jack Petersen.

BÜHLMANN AIRPORT HOTEL er navnet på det 
kommende hotel i Aalborg Lufthavn, der forventes 
åbnet 1. oktober næste år. Ved åbningen vil hotellet 
have 64 dobbeltværelser, og der er gjort forberedelse 
til en efterfølgende udvidelse af antallet af værelser 
med yderligere 52.
   Foruden værelserne indrettes hotellet med lounge 
og barområde, der desuden skal fungere som 
morgenmads-restaurant om morgenen og i formid-
dagstimerne.
   Endvidere bliver der mulighed for at leje kontor-
lokaler på enten dagsbasis, pr. uge eller pr. måned. 
Til den facilitet skal så lægges, at lejeren har fly 
holdende udenfor døren. Ren luksus for den moderne 
forretningsmand!
   ’Noget lignende er ikke set i nogen anden dansk 
lufthavn,’ betoner Søren Svendsen, lufthavnschef i 
Aalborg. 
   Søren har været chef i den nordjyske lufthavn siden 
2008. Sammen med sin marketingdirektør, Rikke 

Lufthavnshotel i Aalborg
Nord-Jyllands højt anerkendte entreprenørfirma A. Enggaard samt det hæderkrone-
de Hotel Scheelsminde er gået sammen om opførelse af et lufthavnshotel i Aalborg.

Mølgaard, har han satset benhårdt på en forøgelse af 
trafikken, og i juni i år kunne den nordjyske lufthavn 
bryste sig af det højeste passagerantal nogensinde.
   Søren blev i fjor hædret med Luftfartspokalen, til-
delt af foreningen Danske Luftfartsjournalister. Han 
modtog den som en æresbevisning for sin indsats og 
opnåede resultater af lufthavnens stærke udvikling, 
siden han tiltrådte.

Enggaard er hoved-investor
Gennem de senere år har lufthavnschefen forsøgt at 
interessere diverse hotelkæder, både i Danmark og 
udlandet, for investering i et hotel ved lufthavnen. 
Men det blev kun til afslag på afslag. Finanskrisen 
fra 2008 var stadigvæk for tæt på.
   Da Søren Svendsen en dag luftede sit ønske om et 
lufthavnshotel overfor sin mangeårige ven, fhv. luft-
kaptajn i daværende Maersk Air og hotelejer Peter 
Chr. Jensen, tændte denne straks på idéen.
   Peter mente, at opgaven kunne løses på lokalt plan, 

og efter at have givet Sørens idé nogle tanker, rettede 
han henvendelse til storentreprenør Asger Enggaard 
i Aalborg-forstaden Svenstrup, der ’i gamle dage’ 
var fast kunde på Hotel Scheelsminde i Aalborg, 
hvilket hotel har været ejet af Peters familie i mere 
end 50 år. Omvendt var Scheelsminde også i datiden 
kunde hos A. Enggaard ved ombygninger, udvidelser 
m.m.:
   ’I dag er A. Enggaard imidlertid meget for store til 
at udføre småopgaver for os,’ siger Peter med et smil. 
’Men et lille lufthavnshotel i 28 millioner-klassen 
tager de gerne hånd om.’
   A. Enggaard står i dag for opførelsen af adskil-
lige større projekter i Nord-Jylland, bl.a. på Aalborg 
Havn, har bygget det nye, flotte Scandic-hotel i 
Aarhus og andre lignende store opgaver.
   Enggaard har påtaget sig størstedelen af investerin-
gen i hotelprojektet i Aalborg Lufthavn, mens Peters 
familiehotelselskab står for den resterende del.
   Aalborg Lufthavn er ikke involveret som investor, 

Bühlmann Airport Hotel er tegnet af Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS i Aalborg.
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men er ophavsmand til idéen og har solgt det areal, 
som hotellet opføres på, til bygherrerne.   
   Hotelbygningen opføres separat fra lufthavnster-
minalen, men de to bygninger vil være placeret så 
tæt på hinanden, at der etableres en forbindelsesvej, 
som gør det muligt for passagererne/hotelgæsterne at 
gå tørskoet mellem de to bygninger.

Arkitektstregerne
Med den erfaring, Peter Chr. Jensen er i besiddelse 
af fra sine år som luftkaptajn hos Maersk Air og 
senere Cimber Sterling samt ligeledes fra det fami-
lieejede Scheelsminde og aktuelt fra Ruths Hotel i 
Skagen, har han været den rette person til at pege på 
de behov, der er gældende for et lufthavnshotel. Han 
har kunnet se aspekterne fra begge sider af bordet, 
således både inside og fra kundeside.
   Kravene til hotellets funktioner er herefter blevet 
omsat til arkitektens æstetiske streger. Det er sket 
hos Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS i Aalborg, 
der siden 1996 har signeret et stort antal elegante 
byggerier, både private hjem, institutioner og 
erhvervsejendomme, med sans for kombinationen af 
æstetik og funktionalitet, selvsagt flest i Nord-Jyl-
land, men også ude i landet samt i udlandet. Bl.a. har 
Bjørk & Maigård været arkitekt på Scandic-hotellet 
i Aalborg.

Aktiv mor på 88
Scheelsminde er et tidligere landbrug. Bl.a. har De 
Danske Spritfabrikker i Aalborg avlet kartofler på 
dets marker. 
   I 1960 blev Scheelsminde overtaget af Peters far, 
Hugo Jensen. Han indrettede motel og siden hotel på 
stedet og inddrog Peter i forretningen, da denne var 
færdig med skolen. 
   Peter blev uddannet både i køkkenet og som tjener 
samtidigt med, at han læste til pilot. Efter nogle år i 
mindre luftfartsselskaber gik han videre til Maersk 

Air, hvor tjenergerningen kom lidt i baggrunden, 
indtil daværende chef, for nylig afdøde Bjarne Han-
sen, gav tilladelse til, at Peter kunne arbejde ’hårdt 
og effektivt’ fra mandag til torsdag for derefter at 
holde fri i weekend’erne. ’Holde fri’ blev der dog 
ikke tale om i praksis, for Peter anvendte week-
end’erne til at arbejde hjemme på Scheelsminde!
   For fem år siden fik Peters datter Anemette (32) 
og svigersønnen Danni Bühlmann (37) overdraget 
ledelsen af Scheelsminde, og det er også dem, der får 
det overordnede ansvar for driften af lufthavnshotel-
let. Anemette blev uddannet på en af verdens fineste 
hotelskoler i Lausanne og jobbede siden i Sydney 
henholdsvis Singapore. Danni er tjeneruddannet i 

Danmark.
   Navnet Bühlmann er det oprindelige efternavn på 
Peters mor, Aloisia, schweizer af fødsel og i dag 88 
år gammel, og som har sin bolig på Scheelsminde, 
hvor hun stadig er aktiv. Bl.a. har hun ansvaret for 
blomsteranretninger, at der hver morgen kommer 
friske blomster frem i receptionen og på bordene i 
restauranterne, og at flagene går til tops foran hotel-
let. 
   Peters far døde i 1998..

’Million-artikel’
Gennem de seneste fire år har Peter, ved siden af 
de egne forretninger, haft job som administrerende 
direktør på Ruths Hotel i Skagen. Her har han for-
mået at videreføre det High Class-renomme, hotellet 
har haft siden Jørgen Philip-Sørensens epoke. Ikke 
mindst hotellets gourmet-restaurant står der stor 
respekt omkring, og Peter har kunnet glæde sig over 
mange anerkendende ord om restauranten.
   For et par år siden udtalte chefen for Bella Center i 
København, Arne Bang Mikkelsen, at Hotel Ruth’s 
restaurant var den ubetinget bedste i hele Kongeri-
get, og i august i år fik hotellet højeste karakter i en 
analyse af nogle af verdens bedste restauranter i den 
svenske business-avis Dagens Industri (søsteravis til 
dagbladet Børsen):
   ’Arnes udtalelse gjorde et særligt indtryk, fordi han 
selv driver en fremragende restaurant på Hotel Bella 
Sky på Amager. Det er stærkt gjort af en konkurrent 
at udtrykke sig så overvældende om et andet spise-
sted end sit eget,’ mener Peter.
   ’Artiklen i Dagens Industri medførte, at vi i de 
første 48 timer efter publiceringen modtog bookin-
ger fra Sverige på mere end DKK 400.000, og jeg 
er sikker på, at den også får effekt til næste sæson,’ 
oplyser han. ’Lad mig kalde den en million-artikel.’
   Peter har nedbragt underskuddet på Ruths Hotel 
fra DKK 12,3 millioner i 2010 til et lille plus i år – 
DKK 300.000.

Crew-hotel
Nogen gourmet-restaurant bliver der ifølge Peter 
næppe tale om på Bühlmann Airport Hotel:
   ’I hvert fald starter vi i det lille niveau,’ siger han. 
’Så må vi se hen ad vejen, hvad det hele fører til. 

Lufthavnschef Søren Svendsen blev i fjor hædret af foreningen Danske Luftfartsjournali-
ster med årets Luftfartspokal, for sin indsats for udviklingen af Aalborg Lufthavn.

Peter Chr. Jensen, medejer af og bestyrelsesformand hos det hæderkronede Hotel 
Scheelsminde i Aalborg samt administrerende direktør på højtprofilerede Ruths Hotel i 
Skagen, er en af ankermændene bag det nye Bühlmann Airport Hotel i Aalborg Lufthavn.
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Familien Bühlmann Jensen har mange jern i ilden, når det gælder re-
staurant og hotel. Og mere kommer til, idet ikke blot lufthavnshotellet i 
Aalborg er et kommende projekt, men allerede i november i år åbner man 
et plejehjem i Aalborg-forstaden Hasseris. Det opføres i et samarbejde 
med Aalborg Kommune.
   Hotel Scheelsminde i udkanten af Aalborg er centralnerven hos den fore-
tagsomme familie. Ejendommen, der frem til 1960 var centrum for et stort 
landbrug, blev den gang købt af Hugo Jensen og omdannet til motel/hotel.
   Sønnen Peter kom i lære som både kok og tjener, og derudover læste han 
til pilot. Bl.a. fløj han i flere år som kaptajn hos Maersk Air.
   I 2008 overtog datteren Anemette og svigersønnen Danni ledelsen af 
Hotel Scheelsminde, og det bliver også Anemette og Danni, der får ansva-
ret for lufthavnshotellet, der åbner i oktober 2014.

   Thomas, en bror til Anemette, har valgt at holde sig helt udenfor 
hotel- og restaurantbranchen. Han er pilot og arbejder hos North Flying i 
Aalborg.
   Mona, Peters hustru, driver badehotellet Hjorths Hotel i Kandestederne 
i Vendsyssel samt Svalegaarden (en fredet købmandsgård i Aalborgs 
prominente forstad Hasseris), der er en ren selskabsforretning i stil med 
eksempelvis Sølyst i Klampenborg. 
   Herudover kommer ’fremtidens plejehjem’ i et projekt med Aalborg 
Kommune. Det åbner i november i år.
   Desuden er familien ejer af Hotel Pepita og Hotel Sandvig Havn  i Sand-
vig på Bornholm, men disse virksomheder drives via forpagtninger.
   I samtlige selskaber er Peter Chr. Jensen bestyrelsesformand.

I øvrigt findes i Aalborg Lufthavn en udmærket 
restaurant, der for nylig er blevet opgraderet. Den 
er beliggende på landside, og den er vore gæster 
velkomne til at frekventere.’
   Hvorvidt Bühlmann-familien kunne være inte-
resseret i at overtage forpagtningen af lufthavns-
restauranten på et senere tidspunkt, vil Peter ikke 
kommentere på i dag. ’Det må tiden vise,’ siger han.
   Peter tror, at mange flypassagerer på morgen-
afgangene utvivlsomt vil benytte sig af hotellet. De 
forventes at tage til lufthavnen aftenen før afgang, 
så de ikke skal stresse af sted om morgenen.
   Lufthavnen har indvilget i at holde åbent for 
check-in frem til midnat, så passagererne både kan 
få deres boardingkort udleveret om aftenen og få 
bagagen afleveret. 

   Monitors bliver opsat på hotellet, så passagererne 
kan følge med i eventuelle forsinkelser og i så fald 
blive liggende i deres senge, indtil det er nødvendigt 
at stå op. 
   En fast kundekreds er hotellet sikret på forhånd. 
Det gælder besætningerne på de fly, der ankommer 
til Aalborg om aftenen, og som skal videre næste 
morgen med samme crew:
   ’Besætninger, der skal have stop-over i mere end 
én nat, vil utvivlsomt bo inde i byen,’ siger Peter. 
’Pigerne (= stewardesserne) skal jo ud at shoppe …’

Tog til døren 
Udover opførelsen af det kommende lufthavns-
hotel, hvor projektet snart er virkelighed, har Søren 
arbejdet med en plan om at få DSB til at forlænge 

togbanen fra Lindholm, så toget kører helt frem 
til lufthavnen. For nylig blev en sådan forlængelse 
godkendt af både DSB og Aalborg Kommune.
   Det projekt forventes at være en realitet et års tid 
efter, at hotellet bliver taget i anvendelse, og Søren 
tror, at ’tog til døren’ bliver ensbetydende med en 
endnu kraftigere stigning i antallet af passagerer. 
Som Søren selv udtrykker det: ’Når blot passage-
rerne er der, så kommer luftfartsselskaberne af sig 
selv. Omvendt forholder det sig også sådan, at jo 
flere flyruter, der udgår fra Aalborg, desto flere pas-
sagerer tiltrækkes.’
   De ligger ikke på den lade side i Aalborg! ■

preben@travelpeople.dk

I midten ses Mona og Peter Chr. Jensen sammen med Peters mor, schweiziskfødte Aloisia, der trods sine 88 år stadig er aktiv på 
Scheelsminde. Hun har ansvaret for friske blomster i reception og restauranter. Helt til venstre står svigersønnen Danni – og til højre på 
billedet ses datteren Anemette med børnene Victor og Isabella. Billedet er fra 2010 og blev taget i forbindelse med Scheelsminde’s 50 
års jubilæum som hotel.

Aktiv familie
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Af Mia Lundholm

JOHN STEEN-MIKKELSEN (58) har fået ansvaret 
for driften og dermed også markedsføringen af  otte 
danske færgeruter, der alle har det til fælles, at de 
skal medvirke til at binde Danmark sammen – dér, 
hvor asfalten hører op. Og det helt overordnede mål 
med dette initiativ er at modvirke affolkningen af de 
små øer.
   I gamle dage stod DSB for merparten af færge-
trafikken i Danmark og specielt de ruter, som enten 
krævede meget store økonomiske investeringer som 
eksempelvis Storebælts-overfarten og Fugleflugts-
linjen, eller hvor hverken kommuner eller private 
foretagender kunne få økonomisk rentabilitet i 
driften. I begge sådanne tilfælde blev problemet lagt 
i hænderne på DSB. 
   Imidlertid var der også færgeoverfarter, som stod 
udenfor DSB, og hvor ejerne, oftest kommunerne, 
selv klarede problematikkerne i forbindelse med 
driften. Det gjaldt ruten Bogø-Stubbekøbing samt 
Esbjerg-Fanø, der blev drevet som postrute af Post- 
og Telegrafvæsenet, ligesom Sydfyenske Damp-
skibsselskab, der opererede ruter i det sydfynske 
øhav (Svendborg-Strynø-Rudkøbing-Marstal), 
naboruten Svendborg-Ærøskøbing og naboruten til 
den, Søby-Faaborg. 
   Læsø-linjen (Læsø-Frederikshavn) samt det 
bornholmske 66-selskab indgik heller ikke i DSB’s 
rederivirksomhed. Sidstnævnte kom dog senere til 
det.
   
Kapitalfondene 
Da der fra politisk side i slutningen af 1970’erne 
blev enighed om, at DSB nok burde holde sig til 
togdrift og slippe tøjlerne i færgetrafikken, dan-
nedes selskabet Scandlines, som DSB fra startfasen 
omkring år 1980 dog var medejer af. Men som tiden 
gik, kom Scandlines helt på private hænder, og de 
store kapitalfonde, der hen ad vejen kom til at stå 
bag, havde overhovedet ingen interesse i de danske 
småruter, som blev overladt til sig selv. 
   Målet for kapitalfondene var ganske klart at få 

Scandlines solgt for en god sum penge, og vurderin-
gen var, at den kommende ejer næppe ville være in-
teresseret i de helt små ruter. Resultatet ses allerede 
i dag, hvor Scandlines kun omfatter Helsingør-Hel-
singborg, Rødby-Puttgarden samt Gedser-Rostock 
– således udelukkende de internationale ruter.

10.000 pax pr. dag
John Steen-Mikkelsen indgik i den kreds af per-
soner, der mente, at de små færgeruter burde finde 
sammen i et mindre rederi og dermed også omkring 
markedsføringen, herunder i særlig grad booking-
systemet.
   For tre år siden etableredes selskabet Danske 
Færger A/S, til dagligt kaldet Færgen. 
   John, der i mange år havde arbejdet i forskellige 
toppositioner i Scandlines-koncernen, blev udset 
til administrerende direktør i det nye foretagende. 
Udover sin brede erfaring fra Scandlines havde 
han i mappen en HH henholdsvis en HA, som han 
erhvervede på Handelshøjskolen efter endt skole-
gang i Sorø. 
   Med sine otte ruter besejler Danske Færger i dag 
14 havne, har 13 færger i trafik, 600 fastansatte 
medarbejdere og DKK 950 mill. i omsætning. 
   Sidste år indsattes to nye færger på Spodsbjerg-
Taarsruten, og i sommeren 2012 oplevede man et 
trafikhop på 22 pct. flere personbiler.
   En af Færgen’s stoltheder er ’Leonora Christine’ 
fra 2011 – en katamaran, der sejler mellem Ystad 
og Rønne. Sammen med den anden katamaran på 
samme rute, ’Villum Clausen’ fra år 2000, kommer 
man visse dage i højsæsonen op på så meget som 
10.000 passagerer ! 
   På årsbasis tager 1,4 millioner passagerer turen til 
Bornholm fordelt over 3.600 afgange. 
   Årligt sejler 4,4 millioner mennesker fra A til B 
med Danske Færger.

Affolkningen formindskes 
Visionerne bag Færgen er at skabe en stærk søværts 
indenrigstrafik i Danmark, der med sit trafiknet kan 
binde Danmark tættere sammen, både i samarbejde 

med og i konkurrence med de faste forbindelser. 
Målet er, at Færgen skal etablere sig som en naturlig 
del af infrastrukturen i Danmark, og med den større 
trafik til og fra øerne tror man, at fraflytningen i 
ø-kommunerne formindskes.
   ’Hvordan gør man så det i praksis?’
   John Steen-Mikkelsen fortæller:
   ’Vi skal udvikle trafikken mellem landsdelene 
ved, sammen med destinationerne og øvrige part-
nere, at gøre det attraktivt at rejse ud i landsdelene 
og til øerne. Vi skal skabe interessen for at besøge 
og udforske de mange forskellige muligheder, som 
Danmark byder på. Hver region har sine fordele 
såvel som sine udfordringer. Det er i erkendelsen 
heraf, succes’en skal skabes.
   Ruterne drives med tilskud fra Staten eller kom-
munerne som supplement til den kommercielle 
tilgang, som Færgen’s markedsføring kreerer, og 
den offentlige støtte sker ud fra et socialt element, 
herunder ønsket om sejlads i ydertimerne.’
   ’Jeg tror,’ siger John videre, ’at Færgen’s markeds-
føring, sammen med destinationsselskaberne og 

Den dybere mening med intensiveringen af de færgeruter, der forbinder de danske 
ø-samfund med fastlandet, er at modvirke en affolkning af øerne. 
   I spidsen for både drift og markedsføring af denne samfundsvigtige færgetrafik 
står en erfaren færgemand, John Steen-Mikkelsen, der i nærværende artikel fortæl-
ler om de initiativer, der er igangsat for at øge trafikken

Små-færgerne 
skal redde ø-samfundene

John Steen-Mikkelsen, administrerende 
direktør i Danske Færger A/S og for-
mand hos Bilfærgernes Rederiforening, 
åbner døren for endnu et par færge-
ruter til selskabet. Han mener, at hans 
organisation er bred nok til at kunne 
rumme yderligere et par ruter. Hvem 
han har i tankerne, vil han dog ikke ud 
med.
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de øvrige lokale aktører, kan være med til at skabe 
fokus på øerne og landsdelene i Danmark til glæde 
for regionerne selv og dermed de arbejdspladser, 
som alle aktiviteterne medfører i lokalsamfundene. 
De mindre aktører kan ikke alene skabe tilstrække-
ligt fokus på sig selv.’
   Han henviser bl.a. til den trafik, man har på Fær-
gen’s hjemmeside, hvor mange rejsende søger op-
lysninger om overfart og ikke mindst om de lokale 
oplevelser, som også er at finde på sitet: 
   ’Vor opgave, sideordnet med at vi er en boo-
kingcentral, er at promovere ø-destinationerne og 
dermed skabe interessen,’ tilføjer John.

Markedsføring for DKK 20 mill.
Som et led i markedsføringen af de danske øer 
har man introduceret et antal pakkeprodukter og 
andre gode tilbud, der sammenlagt gør prisniveauet 
rimeligt.
   John oplyser i den forbindelse, at Rederiet er 
omfattet af konditioner, som er fastsatte af Trafik-
styrelsen, og derfor har virksomheden ikke totalt 
frie hænder til fastsættelse af billetpriser.
   Det samlede markedsføringsbudget, Danske 
Færger A/S disponerer, udgør lidt over DKK 20 mil-
lioner på årsbasis. Heri er inkluderet PR, salgskam-
pagner, sponsorater, profilering af destinationerne 
samt udgivelsen af et Ø-katalog. 
   Til kontakt med pressen er et kommunikations-
bureau engageret, og desuden læner man sig op ad 
VisitDenmark og drager nytte af den organisations 
repræsentationer først og fremmest i Tyskland og 
Polen.
   John konstaterer, at en økonomisk tilbageholden-
hed hos danskerne såvel som i nærmarkederne i år 
har betydet færre weekendrejser, lidt kortere ferier 
og dermed mindre trafik i den egentlige sommer-
periode. 
   Lock-out’en af skolelærerne lige før sommeren 
kom til at betyde, at mange planlagte lejrskole-

ophold blev aflyst, ligesom adskillige forældre 
havde brugt af sine feriedage, inden sommerferien 
begyndte, da de pludselig var tvungne til selv at 
passe børnene.
   ’Det kunne se ud som om, at vi er nået et lavere 
niveau end før krisens start,’ mener John. ’Så nu må 
vi støt og roligt arbejde os op derfra. I hvert fald har 
vi en ambition om at øge trafikken hvert år med ca. 
100.000 passagerer.’
   Lige så optimistisk konstaterer han:
   ’Vi har bevist overfor os selv, at målrettet PR 
genererer flere besøgende til øerne – til trods for 
den nervøsitet omkring økonomi, der stadigvæk 
er fremherskende hos mange mennesker i familien 
Danmark.’
   Om muligheden for at forøge buketten af færge-

ruter vil John ikke sige mange ord, men lader ’gen-
nem linjerne’ forstå, at den organisation, man nu har 
haft som ramme gennem de seneste tre år, godt kan 
fyldes ud med noget mere. Om han her tænker på 
færgetrafikken i det Sydfynske Øhav eller Mols-
linjen, vil han ikke ytre sig om:
   ’Vi skal ikke sætte rygter i gang,’ siger han med 
sikker stemme – og et smil.   Til gengæld udtaler 
han gerne:   ’Vi vedkender os, at vor mission om at 
drive en beriget virksomhed ikke kun handler om at 
få kroner og øre i kasseskrinet hos Danske Færger 
A/S, men at perspektivet er at skabe liv, aktivitet og 
velstand først og fremmest i ø-samfundene.’ ■

mia@travelpeople.dk

Katamaranfærgen Leonora Christina, der for to år siden blev leveret fra et værft i Austra-
lien, er så ubetinget stoltheden i Danske Færger's flåde. Det to-skrogede fartøj er 113 
meter langt og kan medtage 1.400 passagerer samt 356 biler. Leonora Christina sejler 
mellem Rønne og Ystad, hvilken rute det tager en time og 20 minutter at tilbagelægge.    

Passagererne på de danske færgeruter sidder gerne ude på dæk, når vejret tillader det. 
Og det har det virkeligt gjort en stor del af den forløbne sommer.
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CANAL TOURS, identisk med havnerundfarten 
i Københavns Havn og dermed en af Danmarks 
største operatører på turisme-markedet, har i den 
forløbne sommer haft en eldreven båd som et af de 
fartøjer, der fragter turister rundt i de københavn-
ske havnebassiner og kanaler. Den eldrevne båd 
har kostet DKK 5 millioner at bygge på Gilleleje 
Bådeværft, hvilket er ca. 25 pct. mere end en 
tilsvarende båd af konventionel type og dermed en 
bevidst miljø-satsning fra Canal Tours. Båden er 
udviklet i et samarbejde med Borghegn Yachtde-
sign. 
   Gennem hele højsæsonen – fra slutningen af 
juni til omkring 1. oktober – tog flere end 50.000 
turister, danskere såvel som udlændinge, på sight-
seeing med ’Den Lille Havfrue’, som er navnet på 
den nye båd. Navngivningen blev foretaget som en 

Finsk-svensk million-
satsning i dansk turisme
Strömma Turism & Sjöfart i Stock-
holm har overtaget kanalbådene i 
Københavns Havn samt enheder fra 
Auto-Paaske’s buspark og foretager 
million-investering i batteridreven båd.

Af Preben Jack Petersen.

Den Lille Havfrue er navnet på den bat-
teridrevne båd, som Canal Tours fik leve-
ret fra bådeværftet i Gilleleje i slutningen 
af juni. Fartøjet, der kan medtage 152 
passagerer, er 20,8 meter langt og må-
ler 5,2 meter i bredden. Navngivningen 
blev foretaget af Københavns Teknik- og 
Miljøborgmester, Ayfer Baykal, og indvi-
elsestalen blev holdt af Strömma’s chef 
i Danmark, CEO Mads Vestergaard Ole-
sen. Repræsentanter for leverandører 
samt rejse- og turistbranche var inviteret 
til fartøjsdåben og på den efterfølgende 
rundfart i havnen og kanalerne.
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ægte fartøjsdåb, hvor Københavns Teknik- og Mil-
jøborgmester, Ayfer  Baykal, sendte champagne-
flasken mod skibets skrog og dermed indskrev sig 
selv i bådens historie som dets Gudmor. Det skete 
i overværelse af Canal Tours’ bestyrelsesformand, 
Mads Vestergaard Olesen, henholdsvis administre-
rende direktør Erik Holsko samt en række indbudte 
gæster.

800.000 pax
Canal Tours’ flåde af sightseeingbåde tæller 16 
enheder. Samtlige skibe har navne hentet fra H. C. 
Andersens eventyr. 
   Af de i alt 152 passagerer, som ’Den Lille Hav-
frue’ er klassificeret til, er der plads til de 96 under 
tag. 
   ’Vi er både glade for og tilfredse med ’Den Lille 
Havfrue’, og vi er stolte af at kunne bidrage til Kø-
benhavns Kommunes mål om at være CO2-neutral 
i år 2025,’ siger Mads Vestergaard Olesen.
   Han oplyser i samme forbindelse, at Canal Tours 
såvel som Canal Tours’ moderselskab, Strömma 
Danmark A/S, har en målrettet miljøpolicy, hvor 
hver enkel medarbejder med indkøbsansvar har 
ordre om at være CO2-bevidst ved ethvert indkøb, 
småt som stort.
   Inden året er omme, forventes Canal Tours at 
have ført 800.000 passagerer rundt i det køben-
havnske havneområde. De to hovedafgangs-holde-
pladser er Nyhavn ved Kgs. Nytorv samt Gammel 
Strand vis-a-vis Christiansborg Slot, men i øvrigt 
kan man praktisere hop-on hop-off, idet der gøres 
stop ved alle større seværdigheder.

Aladdin-bådene 
Canal Tours startede 1. maj 1903 som Havnens 
Motorfærger, og den første rute gik fra Christi-
anshavns Torv til enden af Nyhavn ved Kongens 

Nytorv. Det var også stamruten gennem mange år. 
Prisen for en enkelbillet var 5 øre. 
   Flertallet af passagererne udgjordes af arbejdere 
på metalindustrierne på Christianshavn, først og 
fremmest Burmeister & Wain, med bolig i Køben-
havn. 
   Et konsortium af pengestærke erhvervsfolk stod 
bag det lille rederi, som de dog allerede året efter 
solgte til en selvstændig erhvervsmand ved navn P. 
Thomsen. Han udviklede selskabet til også at om-
fatte sejlads til Langelinie og fortet Trekroner, og 
han drev virksomheden helt frem til 1927, hvilket 
år han overlod den til sin svigersøn, Aage Petersen. 
   Inden 2. Verdenskrigs udbrud havde Aage etable-
ret havne- og kanalrundfart samt forlænget ruterne 
til Langelinie og Trekroner til også at inkludere 
trafik til Hôtel Bellevue i Klampenborg.
   I 1960 solgte han imidlertid den efterhånden 
store virksomhed til De Forenede Vognmandsfor-
retninger (DFV), der indgik i F. L. Smidth-koncer-
nen. Derved fik Havnens Motorfærger økonomisk 
mulighed for at kunne erhverve konkurrenten 
Aladdin-bådene, der havde opereret i nogenlunde 
samme segment siden 1910.
   Købet af Aladdin-bådene i 1961 blev også starten 
på det mangeårige samarbejde med Gilleleje Både-
byggeri, der har varet lige siden.
   Frem til 1961 var bådene til Havnens Motor-
færger blevet bygget af træ henholdsvis af metal, 
men nu gik man over til glasfiber, som på flere 
måder viste sig at være en god løsning for den slags 
fartøjer.
   1979 var det på ny tid for ejerskifte – men kun 
indenfor FLS-familien. Således blev det bestemt, 
at Havnens Motorfærger mere hørte hjemme hos 
speditionsvirksomheden Dan Transport, der også 
drev rejsebureau, end hos et vognmandsfirma.

Navne-ændring
Forretningen Havnens Motorfærger gik strygende, 
og i 1988 blev der truffet beslutning om at interna-
tionalisere det navn, der havde været i anvendelse 
siden starten i 1903, og samtidigt give firmaet en 
mere moderniseret profil. Den opgave blev lagt i 
hænderne på design-foretagendet Eleven Danes, 
der bl.a. talte Steffen Gulmann, som i begyndelsen 
af 1980’erne stod i spidsen for Tjæreborg/Sterling-
koncernen.
   Resultatet blev først og fremmest navneændring 
fra Havnens Motorfærger til Canal Tours, hvilket 
måtte vurderes som et klogt skaktræk, idet tiden 
nok var løbet fra det oprindelige navn, der næppe 
sagde det nye klientel á la Mr. Sin Chiang fra Kina 
ret meget.
   I marts 1999 skulle der endnu en gang indsendes 
meddelelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om 
ejerskifte. Canal Tours blev således en brik i en 
større firma-rokade mellem DFDS og Dan Trans-
port, hvor bl.a. de to koncerners rejsebureauer blev 
fusioneret, og hvor Maersk Travel, ejet af Maersk 
Air, også kom til at indgå.
   Den nye ejerkonstellation kom dog kun til at 
holde frem til marts 2011, hvor det svenske firma 
Strömma Turism & Sjöfart med aner mere end 100 
år tilbage i tiden brød ind i Danmark på to fronter 
– ved køb af Canal Tours samt ved køb af Paaske-
virksomhederne Copenhagen Excursions, Viking 
Bus m.fl.

Finansfamilie 
Helt fra gammel tid har Strömma Turism & Sjöfart 

Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal fik en stor tak af Erik Holsko, administrerende 
direktør i Canal Tours, og selskabets bestyrelsesformand, Mads Vestergaard Olesen, fordi 
hun påtog sig hvervet som Gudmoder ved dåben af Den Lille Havfrue. Københavns Kom-
mune har som mål at være CO2-neutral by i år 2025, og Canal Tours har med indsættelsen 
af den batteridrevne båd medvirket til at nå det mål.

Lene Mortensen, salgs- og marketingdirektør hos Strömma, udtalte sin tro på, at hun vil 
være i stand til at sælge rigtigt mange kanalrundfarter med den batteridrevne sightseeing-
båd til både incomingsektoren i rejsebranchen samt til virksomheder i Stor-København. 
Et af tilbuddene gælder aftentur med middag ombord fra populære Restaurant Cofoco i 
København.
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haft et langt større omfang end det, som i dag 
omfattes af den danske del af koncernen. Alene 
skærgårdstrafikken med Waxholm-bådene udgør 
et kapitel for sig selv. Denne sektion i Strömma har 
i alle år haft karakter af en livsnerve i det svenske 
samfund på samme måde, som Air Greenland er en 
bestanddel af infrastrukturen i Grønland – og lad 
os også inkludere Havnens Motorfærger fra dette 
selskabs første leveår. Dengang var der i hvert fald 
ikke mange turister, om nogen overhovedet, at sejle 
med. Det var københavnske maskinarbejdere til og 
fra jobbet på Christianshavn, det drejede sig om. 
De skulle transporteres fra bolig til arbejdsplads og 
vice versa, så nok var Havnens Motorfærger en del 
af datidens infrastruktur i den danske hovedstad.
   Strömma Turism & Sjøfart AB har gennem 
mange år været ejet af den svensk-finske Rettig 
Group, der kontrolleres af familien Rettig i femte 
eller sjette generation, en af Nordens finansfamilier 
på højeste niveau.
   Rettig’erne stammer fra Tyskland, hvor de i 
midten af 1700-tallet startede i tobaksindustrien i 
Hamborg. Derefter grundlagde de et antal tobaks-
fabrikker i forskellige byer i Norden, bl.a. i 1787 i 
Ringkøbing. Hen ad vejen kom deres investeringer 
også til at omfatte bankvirksomhed, jernbaner, 
varmeradiatorer og rederier. Bl.a. byggede de det 
finske Bore-rederi op fra grunden.
   Fire søskende, alle efterkommere til en af de 
seneste Rettig’er, Gilbert Rettig fra midten af 
1900-tallet, har indtil for nylig haft plads i besty-
relsen. Og selvom der på det seneste er sket nogle 
omplaceringer på grund af justeringer i ejerforhol-
det, er det fortsat Rettig-familien, der sidder ved 
bordenden og dermed har fat i den lange ende. 
   Bestyrelsesformand er Hans Robert von Ret-
tig (53) med adresse dels i London, dels i Nord-
Irland, og endvidere har Ann-Caterine Maria Strid 
og Anders Eslander sæde i bestyrelsen. Det har 
også Bo Christian Björklöf, der repræsenterer de 
finske minoritetsinteresser i selskabet. Endelig er 
koncern chefen, CEO Jan Larsén, indtrådt. 
   Anders Eslander var for år tilbage koncernchef i 
Fritidsresor og betegnes som en af de mest kyndige 
og skarpe personer i skandinavisk rejsebranche. 
Han er medejer af Kolmårdens Djurpark i Norr-
köping, Sveriges største dyrepark.
   Administrerende direktør og koncernchef hos 
Strömma Turism & Sjøfart er Jan Larsén. Han er 
ekspert på turisme og en fremragende strateg. Om-
kring hans navn står stor respekt i branchen.
   Jan har arbejdet hos Strömma siden 1981 og blev 
administrerende direktør i 1985. Før sin tid hos 
Strömma blev han økonomiuddannet i shipping-
branchen.

Lovord 
Det er kun mindre end to år siden, Strömma gjorde 
sin entré i Danmark, da man opkøbte Canal Tours 
fra DFDS samt nogle af Knud Paaskes busfir-
maer. Til chef for Strömma Danmark A/S er Mads 
Vestergaard Olesen udnævnt. Han havde arbejdet i 
syv år som General Manager i Vikingbus – et af de 
firmaer, Strömma købte af Paaske – så dermed fik 
svenskerne i hvert fald en mand med kendskab til 
busbranchen og til Vikingbus specifikt. Tidligere 
var han chef for Hertz’ biludlejningskontor ved 
Vesterport i København.
   Hvem svenskerne ligeledes fik med på købet, var 
Erik Holsko, der i en årrække havde været admini-
strerende direktør i Canal Tours. Den position har 

han fortsat, idet Canal Tours fremdeles er et sepa-
rat selskab. Dog er Canal Tours en del af Strömma 
Danmark, hvor Mads er koncernchef, og Mads er 
således også bestyrelsesformand i Canal Tours.
   Salgs- og marketingdirektør i danske Strömma er 
Lene Mortensen, der har samtlige produkter – både 
busser og kanalbåde – med i salgsmappen, når hun 
er på kundebesøg. Sammenlagt bærer hun rundt på 
flere end 40 varianter! 
   Toni Schönfelder, der har tilbragt hele sit liv 
i svensk rejsebranche, og som i dag virker som 
kommentator i diverse medier fra sin spanske re-
sidencia, oftest med negative synspunkter på både 
personer og virksomheder i branchen, siger om 
Strömma Turism & Sjöfart:
   ’Det er ikke ofte, man får mulighed for at udtale 

Jan Larsén er koncernchef hos Strömma Turism & Sjö-
fart, der omfatter selskaber med tilbud om transport, 
fortrinsvis til turister, både til søs og på landjorden i 
Sverige, Finland, Danmark og Norge. Jan omtales af 
kritikeren Toni Schönfelder som ’en begavelse i svensk 
turisme’.

Niels Andersen, medejer af Gilleleje Bådeværft, var vant til at 
være til stede ved indsættelsen af nye både hos Canal Tours. 
Båden Den Lille Havfrue var nemlig fartøj nr. 18, som Gilleleje 
Bådeværft leverede til det københavnske rederi.

sig udelukkende positivt, når det gælder svensk rej-
sebranche. Men Rettig-koncernen danner undtagel-
sen. Nogen bedre virksomheds-ejer kan man ikke 
tænke sig. Og koncernchefen Jan Larsén udgør en 
begavelse i svensk turisme som kun få andre og 
er i øvrigt en helt fantastisk strateg. Om Anders 
Eslander kan jeg kun sige, at nogen mere kyndig 
person i svensk rejsebranche findes ikke!’ ■
 

preben@travelpeople.dk

Axel Borghegn er båddesigner og har et tæt samarbej-
de med Gilleleje Bådeværft. Således lægger Axel ofte 
streg til de både, som det mere end 150 år gamle værft 
på den nordsjællandske kyst bygger.
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Signe og Sebastian Frost har kastet 
sig over kage og smykker til turisterne. 
Sebastian står for smykkeproduktionen, 
mens Signe har indrettet en lille café 
med salg af kaffe og kager.

Svartingedalen 
I marts i år blev en af Bornholms skjulte skønheder 
fredet. 
   Vel gemt under niveau findes Svartingedalen 
(www.bornholm.info/landmark/svartingedalen) 
beliggende bag en gård, godt skjult for enden 
af bondens mark. Efter en mindre nedstigning 
bevæger man sig ind i et landskab, som er taget ud 
af en Harry Potter-film med alfer og forunderlige 
væsener. 
   Mosbeklædte sten og træstammer strækker sig 
langs klipper og små åer. Forbi den smalle spræk-
kedal og igennem en skov af efeu-beklædte træer, 

   Bornholm 
– mere end solskin og røgede sild
Mange mennesker har besøgt Born-
holm på den obligatoriske lejrskole i 
Folkeskolens 6. eller 7. klasse og senere 
i livet fundet engagement til at søge 
tilbage til klippeøen.
   Også mange af dem, der ikke er 
vendt tilbage, har utvivlsomt hørt om 
Krølle Bølle Is samt Sol over Gudhjem 
og er dermed vidende om, at Bornholm 
er lig med røgede sild, som det gennem 
nok så mange år har været beskrevet på 
danskernes postkort afsendt fra ferieste-
det på Bornholm.
   Hvad mange imidlertid ikke véd, er, 
at der bliver ved med at dukke nye per-
ler frem på Østersø-øen. Dem har MIA 
LUNDHOLM fundet nogen af - og 
dem omtaler hun på denne og følgende 
sider.

Af Mia Lundholm.

hvor efeu har boet så godt og længe, at de selv er 
blevet til træer. Her i bunden af dalen står en jætte-
bold – en gigantisk sten, der hviler på toppen af en 
bakke. Den blev, ifølge sagnet, kastet af en svensk 
jætte mod Klemens Kirke. 
   En naturvejleder kan bookes hos www.naturborn-
holm.dk.

Bay Frost
Sebastian Frost er kendt i store dele af verden for sit 
eksklusive smykkedesign. 
   I maj sidste år flyttede hustruen Signe ind i smyk-
kebutikken efter at have omdannet Sebastians værk-

Svartingedalen blev fredet i marts i år og tiltrækker mange naturelskere. 
Mia Lundholm beskriver området som en scene fra en Harry Potter-film.
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sted til café. Her serverer hun hjemmelavet kage, 
som kunderne kommer langvejs fra for at nyde. 
   Dronning Margrethe og Prins Henrik besøgte Bay 
Frost i september 2012 og fik hver et af Sebastian 
Frosts smukke ure foræret. Smykkerne og kaffen – 
eller champagnen, om man vil – går godt i spænd, 
og Bay Frost er en fejlfri, lille perle på Bornholm. 
   Bay Frost ligger på havnen i den vidunderlige 
fiskerby Listed lidt nord for Svaneke.
   (www.sebastianfrost.dk)

Grønbechsgaard
Grønbechs Gård er Bornholms center for kunst-

håndværk og design – et unikt udstillings- og 
kulturhus beliggende i Hasle by. 
   Grønbechs Gård er opført som lagerbygninger 
til købmandsvirksomheden, der blev overtaget af 
brødrene Grønbech i 1875. Efter at have været brugt 
til lager af korn- og foderstoffer stod bygningerne 
ubenyttet hen, indtil Hasle-borgere omkring 1997 
begyndte at afholde kunstudstillinger i de rå byg-
ninger. Det førte til ideen om at etablere Kulturhu-
set Grønbechs Gård, og den store istandsættelse og 
ombygning blev færdig i 2002.
   Siden har bornholmske kunstnere haft værksted 
og udstillingscenter her. På hosstående billede ses 

nogle af de 10 fantastiske fade fra Baltic Sea Glas, 
der var en del af forårsudstillingen i år. Sommerud-
stillingen har bl.a. budt på PRAL-hatte og Justine 
Høgh Fotos. 
   (www.groenbechsgaard.dk) 

Le Port
Med udsigt over Hammeren til Hammershus  
og til Born holms smukkeste solnedgang (!) kan 
man roligt sætte sig godt til rette enten udendørs på 
terrassen hos restaurant Le Port eller i de hyggelige 
omgivelser indendørs. 
   Gabriela og Kim Jantzen har overtaget værts-

Interessante kunstudstillinger møder man altid på Grøn-
bechs Gård i Hasle, hvor kunstnere fra hele Bornholm 
udgør udstillerne. En del af kunstnerne har tillige deres 
produktionssted på Gården.

Le Port er en af de små havne-
caféer, hvor man både kommer 
for kaffens skyld og for at nyde 
udsigten.
   Le Port ligger tæt på Ham-
meren på Nord-Bornholm, hvor 
Gabriela og Kim tager imod.

DESTINATION REPORT · BORNHOLM

Signe og Sebastian Frost har etableret 
sig i den lille, idylliske havn i Listed lidt 
nord for Svaneke. Her får kunderne sam-
tidigt et kig på de små skibe i havnen.
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skabet efter, at Kims moder, Jette, trak sig efter 36 
år på stedet. 
   Kim står for maden, der tager udgangspunkt i 
det klassiske danske og franske køkken, men med 
et spændende, internationalt tvist. Gæster er ikke 
i tvivl om, at den gode kvalitet er i højsædet, idet 
Kim bruger gode, friske råvarer året rundt, gerne 
økologiske, og så vidt muligt fra bornholmske 
udbydere. 
   Gabriela står for service og den helt suveræne 
betjening. Hun har et godt kendskab til vine, der 
kan gøre selv en vinbonde lidt grøn af misundelse. 
Brødet er stadigvæk mor Jettes opskrift, bagt med 
anis og tilsat en urtecreme, der er værd at tage 
tilbage til Bornholm for igen og igen. 

Griffen
Centralt i Rønne så tæt på vandet, at skumsprøjt 
næsten kan mærkes på altanen, ligger firestjer-
nede Hotel Griffen. Hotellet har eksisteret siden 
1970’erne, men det nye består i et enestående Spa 
og Wellness Center, ’Den Bornholmske Diamant 
Spa’, fra 2010. 
   Spabadet er lige så smukt som en diamant i 
solskin og opkaldt efter kvartskrystaller aflejret i 

kalkbobler, der er fundet langs øens sydkyst. Disse 
’bornholmske diamanter’ ligner rigtige diamanter, 
og er blevet brugt til smykkefremstilling. 
   Udsmykningen af spa-området er udført af de 
bedste bornholmske kunstnere, og naturen op-
træder i form af farver med linjer ned i et detalje-
niveau, der efterlader en garvet historiefortæller 
mundlam.  
   Spabadet dækker 1.000 kvm. uden- og indendørs 
areal. Gæsten kan sidde udendørs i jacuzzien og 
nyde havudsigten eller ligge lunt i boblebad og se 
på stjernehimmel i loftet. Fif… 
   Hotel Griffen har gode weekendtilbud.
   (www.bornholmhotels.dk)

Mermaid Universe
Siden juni 2012 har Vibeke Bengtson og Jonas 
Bohn, parret bag Mermaid Universe, stået side om 
side i en fælles mission om at sætte nye standarder 
for vingummi.
   Vibeke og Jonas har tryllet med alt fra grafisk 
design til bornholmsk tang og skabt en eventyrlig 
hyggelig café og butik i hjertet af Svaneke. Inspire-
ret af H. C. Andersens eventyr om ’Den Lille Hav-
frue’ har de eventyrlige vingummier navne som: 

Havkonger, Koraller, Muslingeskaller og Menne-
skelykke – yderst velsmagende gourmet-vingummi 
med en god dansk historie.
   Smag også den fortryllende is med spændende 
varianter som saltkaramel, hyldeblomst og citron – 
for blot at nævne et par stykker. Vibeke har sågar 
forsøgt sig med grannåleskud-is, spinat-is, lavendel 
og laks. Alt har skullet prøves af. Ikke så mærke-
ligt er det således, at Michelin’s berømte Kadeau i 
Aakirkeby på Bornholm har vist stor interesse for 
Vibekes modige is-projekter. 
   Butikken ligger i Svaneke og har den hyggeligste 
gårdhave, hvor isen kan nydes.
   (www.mermaid-universe.dk)

Bente Hammer
Dør om dør med en af Bornholms fire fabel- 
agtige rundkirker, Nyker Kirke, ligger Bente  
Hammers syværksted. Og side om side med stof-
trykmaskinen hænger de skønneste, silketrykte 
trøjer samt kimono og jakker i alle regnbuens  
kontrastfulde farver. Kun til at blive i godt humør 
af! 
   Publikum kan prøve, købe, kigge eller få lavet 
tørklæder og tøj på bestilling, mens du indsnuser 

En del af den bornholmske undergrund består af 
griffel, som udnyttes i den lokale byggeindustri. 
Eksempelvis er Hotel Griffen, beliggende i den 
nordlige udkant af Rønne, bygget af griffel - og 
fået navn herefter.

Vibeke Bengtsson og Jonas Bohn har 
deres egen opskrift på fremstilling af 
både vingummi og is. De har indrettet 
en lille gårdhave i centrum af Svaneke, 
hvor kunderne kan tage plads og nyde 
varerne.

Tag BornholmerFærgen til klippeøen 
— København-Rønne på kun 3 timer

Færgen sejler til god mad
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www.faergen.dk/rabatbillet



39

Tag BornholmerFærgen til klippeøen 
— København-Rønne på kun 3 timer

Færgen sejler til god mad

RaBaTBilleT

Ystad-Rønne
Bil + 5 personer, fra 

DKK 825,- enKelTTuR

Se betingelser og book online:
www.faergen.dk/rabatbillet



Bel Air Aviation A/S 
Phone +45 7636 3900 
offshore@belair.dk 
www.belair.dk 

BEL AIR AVIATION 
- Danish owned offshore helicopter company 

FACTS ABOUT BEL AIR AVIATION 

 The only Danish owned offshore helicopter company 
 Second to none team spirit 
 Bel Air was established in 1994 
 70 employees affiliated - full time and part time 
 2 bases for AW139 operations: Holsted Heliport and Esbjerg Airport 
 AgustaWestland Service Center for the AW139 helicopter type 
 Bel Air Part 145 performs all maintenance tasks on the AW139 helicopter 
 Bel Air Training organisation performs training for pilots and engineers 
 Operating 6 AW139 helicopters 
 On time statistic; 99,8% regularity 
 Flexibility and commitment from the whole team 

           Where there’s a will, there’s a way 

The Bel Air team and the AW139 helicopters are operating offshore - for Maersk Oil, Dong Energy, Hess, PGS, Heerema, Nord Stream and other customers. 
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duften af stoftryk og overvældes af håndværk af 
den ypperste kvalitet.
   Bente startede med at producere tøj i København 
i 1970 og har siden 1987 haft sit vidunderlige værk-
sted, butik og systue i den gamle smedje i Nyker. 
Skuespillerinden Ghita Nørby ses ofte i nogle af 
Bentes flotte kreationer. 
   (www.bentehammer.dk)

Bornholms Kunstmuseum
Bornholms Kunstmuseum er en arkitektonisk 
skønhed, der trods sin unge alder er blevet omtalt 
og påskønnet af mange og er værd at få ’med hjem’ 
fra et besøg på Bornholm. Både bygning og indhold 
er en oplevelse at rejse efter!
   Bygningen stod færdig i 1993 og holdt indenfor 
budgettet til trods for, at man undervejs i udgrav-
ningen stødte på Helligkilden, der nu er blevet en 
del af bygningens arkitektur. Den løber i dag gen-
nem bygningen som et kunstnerisk, lille vandløb. 
   Museumsbygningen blev udvidet i 2003 og regnes 
for noget af det bedste i moderne dansk arkitektur. 
   I det spektakulære landskab ved Helligdomsklip-
perne, ca. 6 km. nord for Gudhjem, er væggene 
beklædt med vidunderlige malerier af berømte 

kunstnere som Høst og Michael Ancker, der begge 
oprindeligt var fra Bornholm.
   (www.bornholms-kunstmuseum.dk)

Bornholms Teater
Bornholms Teater er placeret centralt i Rønne i de 
historiske bygninger, hvor Rønne Theater startede 
i 1823. 
   Selvom det er gammelt, er der konstant fornyelse 
på stedet. Stemningen i Danmarks ældste, funge-

rende teater er noget ganske særligt, der bare skal 
opleves. I tæt samarbejde med Rønne Theater, 
Teaterforeningen Bornholm og Bornholms Drama-
skole udspiller sig en perlerække af underholdende 
forestillinger, bl.a. sommerrevyen. I år var titlen 
’En god aften i dårligt selskab’. Den var instrueret 
af Martin Miehe-Renard. 
   Ved en rundvisning i teatret kommer man bag om 
kulisserne og mærker virkelig teatrets sjæl. Det er 
autentisk Bornholmerhistorie!
   (www.bornholmsteater.dk)
■

mia@travelpeople.dk

Bente Hammer viser 
silketrykte trøjer og 
kimono i alle regn-
buens kontrastfulde 
farver. En af hendes 
stamkunder er Ghita 
Nørby, der supplerer 
sin garderobe hos 
Bente hver gang, 
hun er på Bornholm.

Bornholms Kunstmuseum, der stod færdigt i 1993, er en arkitektonisk skønhed 
med mange gode og interessante udstillinger. Men helt uanset hvilken udstilling, 
som er på plakaten, er Museet en rejse til Bornholm værd i sig selv. 

Bornholms Teater spiller lystigt og sørg-
modigt af 'livets optrin' i samme bygning, 
som engang rummede Rønne Tehater, 
hvilket havde sin første premiere i 1823. 
Teatret lå tæt på det gamle værtshus 
Klædeskabet, hvor der ofte også var tea-
ter, omend af en lidt anden karakter.

DESTINATION REPORT · BORNHOLM
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Af Mia Lundholm.

SOM OVERORDNET indtægtskilde ligger turismen 
på Bornholm på en tredjeplads – med landbrug på 
førstepladsen og fiskeri på andenpladsen. 
   Destination Bornholm’s nye direktør, Pernille 
Kofod Lydolph, har imidlertid et ønske om, at øen, 
der har så meget mere at byde på end solskin og røget 
sild, samler kræfterne omkring turismen og gennem 
dygtig markedsføring og produktudvikling får løftet 
turismen til nye højder. Det er samme ønske – eller 
drøm, om man vil – som de fleste turistchefer har.
   På havnen i Rønne ligger Bornholms Velkomst-
center, som er det første møde, turisterne får med 
Bornholm. Enhver, både nye og trofaste besøgende, 
udenlandske såvel som danske turister, kan kigge 
indenfor hos dette velkomstcenter, der drives af 
Destination Bornholm, som siden 1992 har fungeret 
som en servicevirksomhed, som stiller en lang række 
kompetencer til rådighed for enhver, der ønsker at 
være en del af fællesskabet omkring turismeproduk-
tet. 

Produktudvikling og markedsføring
Skiltet over døren på Bornholms Velkomstcenter ef-
terlader ingen tvivl om hensigten: Alle er velkomne, 
uanset om ærindet er at hente brochurer, låne en com-
puter eller få gode råd til opholdet på solskinsøen:
   ’Turistinformationen er en del af vor opgavepor-
tefølje – men ikke den vigtigste som sådan. Jeg ser 
vor rolle som markedsføringsselskab og produktud-
viklingsselskab som mere vægtig i forhold til den 
fremtidige vækst,’ siger Pernille, der også oplyser, at 
Destination Bornholm ApS er et non-profit-foreta-
gende. Alle midler, som investeres i virksomheden, 
går til markedsføring henholdsvis udvikling af 
turisme produktet Bornholm. 
   Bestyrelsen består af syv medlemmer og en 
observatør. Medlemmerne er udpeget af henholdsvis 
Bornholms Turistudvalg, Business Center Born-
holm, Bornholms Regionskommune, Danske Færger 
A/S (som inkluderer Bornholmstrafikken A/S, der i 
øvrigt er halvpartsejer af Danske Færger) samt ’ob-
servatøren’, der vælges på den årlige generalforsam-
ling. Sammenlagt er der tale om et solidt samarbejde, 

der skaber gode muligheder for turismens vækst på 
klippeøen. 

Vækst i 2016
I august måned 2012 blev Pernille udnævnt til 
direktør for Destination Bornholm. Pernille kom fra 
en stilling som marketingschef for rederiet Færgen 
(identisk med Danske Færger A/S) og var tidligere 
ansat som marketingchef i Destination Bornholm – 
det selskab, hun i dag er direktør for. 
   Efter at have stået på mål for Færgen følte Per-
nille sig godt rustet til jobbet, hvor Bornholms nye 
turisme strategi startede med en forstærkning af fun-
damentet, mens man i 2014-15 skal stabilisere marke-
det. Herefter er det meningen, at den første mærkbare 
vækst i turismen skal kunne registreres i 2016.
   I sin tid som marketingchef hos Færgen stod hun 
i spidsen for branding-processen af navnet Færgen, 
hvilket arbejde hun selv betegner som en af de vigtig-
ste faktorer i sin karriere:
   ’Min viden favner i høj grad også den digitale mar-
kedsføringsverden, som jeg i dag kan se tilbage på 
med en række konkrete, positive resultater, og som 
jeg ligeledes indregner som en af mine topkvalifika-
tioner. Og netop den digitale vej vil være en vigtig 
del af løftet af Bornholm.’
   Det er på de to områder – branding og markedsfø-
ring – Pernille forventes at kunne gøre en væsentlig 
forskel for turismen på Bornholm. Eksempelvis har 
Destination Bornholm fået produceret et TV-spot, 
der er blevet vist i bedste sendetid på TV2. 
   TV-spottet tager en flot flyvetur hen over øen Born-
holm med særligt fokus på bl.a. vartegnet Hammers-
hus. I forlængelse af TV-spottet har lokale aktører på 
Bornholm fået et tilbud om at få et antal sekunder 
til at promovere egen virksomhed. Team Bornholm, 
Bornholmtours, Bornholm Hotels m.fl. er eksempler 
på firmaer, der har benyttet sig af tilbuddet.
   Pernille erkender, at det er svært at sige, hvad den 
enkelte annoncør får ud af den form for reklame:
   ’Det nærmeste, vi kommer en resultat-bedøm-
melse, er den fremgang, Bornholm samlet opnår for 
sæsonen,’ siger hun og betegner i øvrigt det brede 
samarbejde som enormt positivt, og det er hendes 
håb, at flere sådanne fælles kræfter sættes ind i mar-
kedsføringen.

Bornholm på kortet
Rønne Havn, af bornholmerne også kaldet ’The Bal-
tic Pearl’, er Danmarks næststørste krydstogtshavn.
   Med krydstogtsturismen i hastig udvikling og med 
stadig større og mere luksuriøse fartøjer har Rønne 
Havn, i samarbejde med skibsagenterne, haft stor fo-
kus på krydstogtsbranchen. Bornholm er bl.a. blevet 
promoveret på branchens årlige messer i Miami og 
Hamburg, og man har forbedret forholdene i havnen, 
så de stadig større skibe kan komme helt ind til kajen. 
   På Bornholm er man vidende om, at krydstogts-

turismen kun udgør et mindre, men til gengæld eks-
klusivt segment i turismeindustrien, og at man skal 
koncentrere sig om at ekspedere mange gæster på én 
gang. ’Og det skal ske samtidigt med, at serviceople-
velsen fortsat er i top,’ fremhæver Pernille.
   Ligesom Rønne Havn er på forkant med at tilgo-
dese den forøgelse af trafikken, der måtte komme, 
er det Pernilles ønske indadtil at skabe en øget be-
vidsthed omkring de tiltag, der er nødvendige for, at 
turismen kan vækste hos mange af Bornholms øvrige 
turistmål:  
   ’I stedet for kun at deltage i feriemesser, hvor vi 
forventer, gæsterne kommer til os, skal vi i højere 
grad møde folk dér, hvor ders hverdag udspilles – 
eksempelvis ved at stå i et indkøbscenter og vise det 
autentiske Bornholm. Dermed når vi igennem til folk 
via en lidt skæv vinkel, der gør, at de tager Bornholm 
til sig på en ny måde,’ siger hun.

Bornholms gourmet-univers
’Det var med stor succes, at netop Mikkel Marschall, 
tidligere kok fra Kadeau i København, stod i Torve-
hallerne i Oslo og gjorde de bornholmske råvarer til 
et omdrejningspunkt. Herved blev interessen vagt 
for det bornholmske gourmet-univers, og mange blev 
på grundlag af, hvad de så og hørte, inspireret til at 
besøge Bornholm.’
   ’Hos East Wind Surfschool lige syd for Nexø har 
Jonas Bagger Sørensen fat i noget,’ pointerer Per-
nille. For at være mere tilgængelig har han etableret 
et online booking-system på hjemmesiden www.
eastwind.dk – en lille detalje, der vil gøre det nem-
mere for udefrakommende at etablere en kontakt til 
Bornholm:
   ’Det er ofte de små detaljer, der giver platform for 
synlighed og tilgængelighed,’ tilføjer hun. ’Det hand-
ler jo om, at vi har brug for en professionalisering af 
turismeerhvervet. Bornholm har mange iværksætte-
re, dygtige aktører og forretningsfolk, men jeg kunne 
godt tænke mig, om der var lidt flere af de benhårde.’
   ’Jeg har den holdning, at vi skal medvirke til at 
sikre mere fokus i erhvervet på effektmåling samt lø-
bende forretningsudvikling med fokus på indtægter. 
De elementer må gerne komme mere frem.
   Bornholmerne skal som helhed blive mere op-
mærksomme på, at turismen også er Svaneke Øl, 
når den bliver solgt i et Superbest-supermarked på 
Sjælland.’ 

’Sårbart marked’
’Turismen er et vigtigt erhverv, men kun hvis vi 
sikrer rammevilkårene, kan vi opnå den rette vækst,’ 
mener Pernille. ’I årevis har man talt om at gøre tu-
ristsæsonen på Bornholm til helårsturisme. Men hele 
67 pct. af de turister, der holder ferie på Bornholm, 
gør det stadigvæk i månederne juni, juli og august. 
   Hun mener, at skal man udvide sæsonen, så må 
det ske etapevis, hvor der i begyndelsen satses på at 

Turismen på Bornholm 
udgør et ’sårbart marked’
Danskere og tyskere udgør sammenlagt 
så meget som 90 pct. af de turister, der 
vælger Bornholm som feriemål, og den 
situation finder turistchefen på Born-
holm, Pernille Kofod Lydolph, som 
stærk kritisk og betegner derfor turis-
men som et ’sårbart marked’.
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strække den nuværende ferieperiode, så man får en 
sæson, der hedder maj-oktober:
   ’Når først vi har nået det mål, kan vi overveje, 
hvordan vi opnår en yderligere forlængelse,’ siger 
hun samtidigt med, at hun erindrer om, at vejen hertil 
er lang:
   ’Omkring 60 pct. af turisterne, der ferierer på 
Bornholm, er danskere, 30 pct. er tyskere samt 5 
pct. nordmænd og 5 pct. svenskere,’ oplyser hun. 
’Den stærke koncentration af danskere og tyskere, i 

alt 90 pct. (!), gør, at vi står med et sårbart marked, 
hvorfor en satsning på andre nationaliteter ligeledes 
ligger på tegnebrættet. Synlighed og tilgængelighed 
er også i det henseende vigtigt. Hjemmesiderne lige 
fra kampagneside til overnatningsstedets hjemmeside 
skal derfor være oversat, så vejen frem til en booking 
bliver nem og enkel.’
   
Outdoor-turisme
Bornholm har mange iværksættere, og kreative 
tanker, og ideer fødes og bliver i mange tilfælde til 
virkelighed. Blandt disse er Madkulturhuset Mel-
stedgaard, et kulinarisk mødested for bornholmere 
og gæster, der skal udvikle madkulturen gennem 
smag, leg og produktion. Et andet eksempel er Green 
Solution House, et konferencehotel der omhandler 
bæredygtige principper.
   ’Nyere tiltag og oplevelser som Hammershus 
Fairtrade Festival (Wonderfestiwall) kan trække nye 
turister til fra nær og fjern og bør profileres i langt 
højere grad i samspil med overnatningsmuligheder 
og transport,’ siger Pernille og fortsætter:
   ’Folk skal have gode oplevelser på forskellige 
niveauer, og vi skal kigge på servicekonceptet, som 
selvfølgelig skal være helt i top.’
   For Pernille handler det i første omgang om at 
styrke bevidstheden om, at Destination Bornholm 
i samarbejde med lokale aktører er interesseret i at 
skabe produkter, der er værd at rejse efter: 
   ’En undersøgelse bestående af kvalitative inter-
views i turistsektoren peger i retning af, at der er en 
overvægt af interesse i en satsning på outdoor-turis-

me. Det vil sige aktiv ferie som eksempelvis dykning, 
rappelling, vandreture, windsurfing og cykling. I 
vore planer indgår derfor også ideen om et Nationalt 
Center for Outdoor-aktiviteter med instruktører, der 
kan vejlede de besøgende, så de både får oplevelser 
og læring fra vor fantastiske natur med sig hjem.’

Vil kende sine gæster
De aktuelle analyser omkring turismen udgøres af 
tal fra Danmarks Statistik, der ifølge Pernille har den 
svaghed, at de udelukkende er hentet ind fra overnat-
ningssteder med mere end 40 sengepladser:
   ’Hvis vi skal se turismen på Bornholm som en 
kommerciel virksomhed, har vi brug for valide 
data, som vi kan agere efter. Vor viden skal derfor 
udbygges og kvalificeres,’ siger hun. Hun peger i den 
forbindelse på, at man som ø-destination har nogle 
oplagte opsamlingssteder, hvor det er nærliggende at 
indhente data fra folk, eksempelvis hos transportø-
rerne.  
   I den bornholmske turismestrategi står skrevet:
   ’Vi vil være den destination, der kender vore gæster 
bedst.’
   Med sine kvalificerede overvejelser og mange nye 
spændende tanker i bagagen er Pernille Kofod Ly-
dolph godt på vej til at lære os alle sammen at kende. 
   Den aktive pige fylder 40 år søndag 22. sep- 
tember. ■

mia@travelpeople.dk

Omkring Pernille
•	 Født i Hørsholm i 1973 og flyttede til 

Bornholm som syv-årig. 

•	 Har som ung haft job i lokal tøjbutik, 
dyrehandel og sågar som sommerfugl i 
Velkomstcenteret i Rønne.

•	 Bornholms Gymnasium 1989-1992. 

•	 Cand. mag. i fransk og økonomi med 
ophold i Frankrig under studietiden.

•	 Ansat i en fransk virksomhed (undertøj 
og strømper).

•	 2002 Marketingchef hos Destination 
Bornholm.

•	 2008 Marketingleder hos Nordic Ferry 
Services (Bornholmstrafikken samt små-
ruterne til Fanø, Samsø, Langeland og 
Als).

•	 2010 Marketingchef hos Danske Færger 
A/S (der er en videreførelse af Nordic 
Ferry Services).

•	 2012 Direktør for Destination Bornholm.

•	 Pernille er gift med Jesper (arbejder med 
optimering af sommerhusudlejning), med 
hvem hun har en datter på otte år og en 
søn på fem. Parret bor i Rønne.

Pernille Kofod Lydolph - Bornholms ak-
tive turistchef med mange spændende 
tanker og idéer.
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Mallorca’s spisekammer 
i Cala d’Or

Af Preben Jack Petersen – ledsaget af svigersønnen, 
gastro-kyndige Martin med familie.

CALA D’OR PÅ SYDØST-SIDEN af Mallorca er 
den baleariske øs absolutte spisekammer. Stedet er 
forholdsvis ukendt for danskere, hvorimod norske 
turister i forening med centraleuropæere samt briter 
forekommer i hobetal.
   At nordmænd flokkes mod Cala d’Or, sker af 
charterrejse-historiske årsager, idet den norske del af 
Tjæreborg-koncernen – Tjæreborg Reiser – i tidernes 
morgen havde Cala d’Or som en af sine favorit-
destinationer. Hotel Cala Park Azul i yderkanten af 
Cala d’Or var den norske højborg, hvilket pågæl-
dende hotel har nydt godt af lige siden. Restauran-
terne omkring Hotel Cala Park Azul har stadigvæk 
menukort på norsk. Det gælder også den populære 

Paparazzi, i dag med hollandsk management, hvor 
børn har mulighed for – under chefkokkens kyndige 
vejledning – at bage deres egen pizza dagligt mellem 
kl. 18 og 19.30. En superpopulær aktivitet!
   Interessant at konstatere er ligeledes, at den norske 
boulevard-avis Verdens Gang sælges overalt i Cala 
d’Or-området hver dag året rundt (!), hvorimod BT 
og Ekstrabladet findes i kiosker og supermarkeder 
kun i perioden juni-september. Svenske aviser er der 
så ringe efterspørgsel på, at selv den største Spar-
købmand må beklage overfor de få svenske turister, 
der kommer, at ’periodicos de Suecia no hay’.

Simon Spies
Men bortset fra, at kun relativt få danskere søger 
mod Cala d’Or, er der som bekendt mange danske 
turister på Mallorca totalt set, først og fremmest i 

Cala d’Or er med sine 250 restauranter 
blevet et betydeligt feriemål for mange 
europæere, men mærkværdigvis ikke 
for danskerne. Byen på Mallorcas øst-
kyst har intet spisested med Michelin-
stjerner, men bugner alligevel af et stort 
antal fremragende restauranter, hvoraf 
Mamma Mia helt klart kommer ind på 
førstepladsen.
   TRAVEL PEOPLE’s gastronomi-
team har i sommervarmen besøgt Cala 
d’Or og nævner i nærværnende artikel 
fem forskellige restauranter, der alle har 
det til fælles, at de er et besøg værd. 

Udefra ser Hotel Cala Park Azul, belig-
gende i en bydel ikke langt fra Cala d’Or 
Downtown, ud, som det har gjort gennem 
de seneste 40 år. Og stadigvæk tiltræk-
ker hotellet mange nordmænd, men kun 
danskere i mindre målestok og stort set 
ingen svenskere.  
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Palma med de gammelkendte turiststeder Arenal 
nær lufthavnen samt Illetas, Palmanova og Magaluf 
længere mod syd – og i de senere år naturligvis Al-
cudia på nordsiden af Mallorca, hvortil ikke mindst 
børnefamilier rejser på grund af den særdeles børne-
venlige badestrand. Det bedre borgerskab søger sig 
mod Andratx i syd, hvor også adskillige velsituerede 
danskere er fastboende enten året rundt eller i hvert 
fald en stor del af året.
   Sóller vest for bjergkæden Sierra de Mallorca er 
ligeledes blevet et populært feriemål, dog mest for ty-
skere, hollændere og englændere, det samme gælder 
flere af ’cala-byerne’ på østkysten – bl.a. Cala d’Or.
   Russerne er også begyndt at gøre sig gældende, 
men de holder sig mest til Palma. Her møder man 
derfor menukort affattet på russisk på byens restau-
ranter, hvilket viser, at restaurantejerne tror på denne 
nye kundegruppe. Nogen siger, at russerne ikke er 
specielt populære på grund af deres optræden. Men 
ikke desto mindre modtages de russiske kreditkort 
gerne af alle forretningsdrivende!
   Spies Rejser pegede i en pressemeddelelse lige 
før sommeren på den kendsgerning, at stadig flere 
danskere sætter kurs mod Mallorca – Kærlighedens 
Ø, som den er blevet kaldt – og bemærkede selv-
sagt med en vis stolthed, at dansker-invasionen på 
Middelhavs-øen tog sin begyndelse allerede i 1956, 
da Simon Spies introducerede sig selv som rejsekon-
ge og drog af sted med 26 passagerer på togrejse fra 
Københavns Hovedbanegård til Barcelona og derfra 
videre med skib til Mallorca. 
   I 2011 – 55 år senere – besøgte 186.387 danskere 

Mallorca, og i fjor kom man op på 207.540, således 
21.153 flere end året før!
   I øvrigt noterede Spies i sin meddelelse, at både 
Københavns Lufthavn og lufthavnene i Billund, 
Aalborg samt Aarhus hver for sig har flest charter-
passagerer til Mallorca med tyrkiske Antalya på 
andenpladsen.
   Mallorcas popularitet i dag skyldes ikke mindst, 
at øen i turistmæssig henseende har gennemgået 
en forvandling fra at være et lavklasseprodukt til at 
ligge i den høje ende af skalaen, og aktuelt betragtes 
øen som værende et trendy feriested, hvor man gerne 
kommer – både for selv at blive set og for at nyde at 
observere andre. Kun Cala Mayor-distriktet umid-
delbart syd for Palma, der ’i gamle dage’ var særligt 
besøgt af skandinaviske charterrejsende, ligger i dag 
øde hen og venter på sin renæssance.

’All Inclusive’ er 
ikke hit i Cala d’Or
Hovedstaden Palma byder naturligt nok på flest 
restauranter, men selvom man finder mange gode 
spisesteder omkring Plaza Reina samt ved byens 
havn, så ligger de som helhed forholdsvis spredte i 
den baleariske hovedstad, og det restaurant-mekka, 
som opleves i Cala d’Or, eksisterer ikke i hverken 
Palma eller noget andet sted på Mallorca.
   En af årsagerne til den betydelige restaurant-

koncentration i Cala d’Or er, at stedet fortrinsvis til-
trækker individuelle rejsende. Man har således ikke 
noget større antal charterrejsebureauer fra Europas 
store rejselande, der presser hotellerne til at anordne 
’all inclusive’ for derefter at sælge totalpakker til 
kunderne. Dette forholdsvis nymodens fænomen er 
slået specielt godt an i Tyrkiet, og rejsearrangørerne 
synes selvsagt godt om nyskabelsen, for derved 
tjener de også penge på passagerernes forbrug på 
destinationerne. Hotellernes holdning til konceptet 
er imidlertid noget forskelligartet.
   Den negative side af ’all inclusive’ er, at når 
flertallet af turisterne har købt en rejse med fuld 
forplejning på det hotel, de bor på, så kommer det til 
at gå ud over den lokale restaurantnæring. Der bliver 
i sagens natur færre restauranter på stedet, og for 
de turister, der ikke har købt ’all inclusive’, bliver ud-
valget af restauranter således mindre. En ond cirkel, 
kan man sige.
   Lige nøjagtigt i Cala d’Or er det problem dog 
ikke aktuelt, eftersom der her ikke findes hoteller af 
megastørrelse, og derfor er byens hoteller slet ikke 
indrettet med store køkkener og madsale. I Cala 
d’Or går man ud og spiser!

Kun turisme 
Med tanke på, at lokalbefolkningen i Cala d’Or i 
vinterhalvåret indskrænker sig til mindre end 1.000 
mennesker, virker det store antal af restauranter 
næsten uvirkeligt.
   Byen har ikke så meget som skyggen af nogen 
industri, bortset fra turismen. Barer og restauranter 
samt butikker med diverse sortimenter for tourist 
shopping som sommertøj, tasker, sko og andre læ-
dervarer udgør byens erhvervsliv.
   Cala d’Or indgår Santanyi Kommune, som er en af 
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Simon Spies lagde grunden til Spies Rejser 
med en selskabsrejse, som det hed den-
gang, for 26 personer til Mallorca i 1956. 
Rejsen foregik med tog til Barcelona og 
færge resten af verden. I fjor besøgtes Mal-
lorca af flere end 200.000 danskere.
   Som det ses på billedet, var Simon 
dengang en nydelig herre – i pæn habit og 
med slips. På daværende tidspunkt var han 
endnu ikke nået til det excentriske punkt i 
hans tilværelse.

Som så mange andre byer med turisme har også Cala d’Or et sightseing-tog, der kører rundt i 
alle dele af byen, og som i øvrigt er særdeles populært blandt turisterne.

Pino Folie Günther, lokal forretningsmand, 
finder, at turisterne er blevet tilbageholdende 
med forbrug af penge, når det gælder shop-
ping. Folie har drevet butikken Piscis i Cala 
d’Ors centrum gennem en årrække, men 
overvejer nu at ’lukke og slukke’. Han be-
mærker, at turisterne i større grad spenderer 
deres feriepenge på restaurantbesøg – i hvert 
fald de turister, der kommer til Cala d’Or.
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a i r g r e e n l a n d . c om

Over the past five years, Air Greenland has worked on major changes 
to create a more streamlined and modern business. Air Greenland has 
now changed its booking system to Amadeus to be able to reach far 
beyond the borders of Greenland.

To use a comparison from everyday life, the tickets now go from being 
a niche product, available only in selected stores, to be a commodity 
that you can throw into the basket, whether you are in Australia, on 
Madagascar, or in close-by Northern Canada. Air Greenland tickets 
will now be available from travel agents and online travel agents 
worldwide.

With the change of the booking system, we have also made a new 
website to meet the requirements that customers and other users have 
when using Air Greenland’s website. Check it out at Airgreenland.com.

Air Greenland is now 
available in Amadeus
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Baren 'El Chiringuito' (The Blue Bar) er en blanding af 
det mere primitive og det mest naturskønne, hvor maden
nydes til trævæggenes knirkende lyde og bruset fra hav-
vandet i den lille, idylliske vig. Tjeneren Miguel Salvado-
res (billedet) sørger for gæsternes velbefindende i øvrigt.  
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Mallorcas i alt 53 kommuner. Til sammenligning har 
Sjælland, der er næsten dobbelt så stor som Mal-
lorca, kun 15 kommuner.
   Den spanske hotelkæde Mélia er repræsenteret i 
Cala d’Or med Hotel Mélia Cala d’Or, som er områ-
dets eneste fem-stjernede hotel. Ingen internationale 
hotelkæder findes på stedet. 
   I kategorien ’5 Stjerner’ er Mélia-hotellet selvsagt 
et 1. klasses hotel med alle tænkelige faciliteter, og 
hvor alt sker fredeligt og roligt. Det er beliggende i 
et stilfærdigt villakvarter uden trafiklarm og i gå-
afstand fra både centrum og badetrand. Flertallet af 
gæsterne er i alderen 60+.
   I modsætning til de fleste andre Mélia-hoteller i 
Spanien bor sjældent forretningsfolk på Mélia Cala 
d’Or, med mindre de er på ferie.
   For en snes år siden blev Mélia-kæden fusioneret 
med de mere turistagtige Sol-hoteller, men i dag er 
det Mélia-konceptet, som er det altoverskyggende. 
Sol-kæden er trængt i baggrunden.
   Cala d’Or byder også på flere andre absolut gode 
hoteller, enkelte med fire stjerner og derudover et 
stort antal mellemklassehoteller samt, specielt i land-
distrikterne, muligheder for B&B-indkvartering.
   Et lejlighedshotel i den billige prisende, TRA-
VEL PEOPLE’s test-team gerne rekommanderer, er 
Apartamento Es Ravells i udkanten af Cala d’Ors 
centrum, i øvrigt ikke langt fra Mélia-hotellet. Her 

findes lejligheder, der, i forhold til prisen, er en fryd 
at bo på. Lejlighed med dagligstue med et lille, inte-
greret køkken foruden soveværelse samt naturligvis 
toilet og bad koster for to personer i to uger mellem 
DKK 1.500 og 2.500 – alt efter sæson. Nogen gange 
oplever man at få en bedre pris ved booking via 
Tripadvisor.com end på hotellets egen hjemmeside. 
Mærkeligt – men sådant forekommer altså.
   Til komplekset hører swimming pool med bar/
restaurant og live underholdning hver aften.
   Es Ravells indgår i OLA-kæden, der inkluderer en 
halv snes hoteller på Mallorca og Ibiza.

Italiensk ventetid
Bor man på Es Ravells og vil i byen for at spise, 
behøver man ikke at bevæge sig mange meter væk, 
før man møder den italienske restaurant La Dolce 
Vita, som kan være det rigtige og enkle spisested at 
frekventere, uanset om man vil have et hurtigt måltid 
mad, eller om en fler-retters menu skal indtages.
   Nok skilter restauranten med at være italiensk, 
og det er ejeren da også, men i det store og hele er 
menukortet internationalt og ’velkendt’. Sammen-
fattende kan man sige, at La Dolce Vita er en solid 
mellemklasse-restaurant med god mad, fornuftige 
priser og et pænt service-niveau. Der er ingen hver-
ken franske eller italienske fristelser af nogen art. 
Old school!

   Daglig leder af restauranten er Fabian Perez, som 
virker topprofessionel. Han stammer fra Bilbao i 
Nord-Spanien og føler sig godt tilpas på Mallorca. 
   Ejeren, Raffaele Tilocca Ettore, besidder også 
restauranten La Fontanella, der ligger skråt overfor 
La Dolce Vita. Den driver han selv – med mindre el-
ler større succes. Når der er rigtigt travlt, kan tingene 

Policia Local, byens lokale politi, er meget 
service-minded og går langt med hensyn til 
at se gennem fingre med mindre lovovertræ-
delser. Men hvis en turist parkerer lige foran 
offentlige skraldespande på en af byens 
gader og dermed forhindrer renovationsfol-
kene i at komme frem, risikerer man, at bilen 
fjernes og skal afhentes hos Politiet mod 
betaling af en mindre bøde samt afhent-
ningsafgift.
   Politiet fastgør til brostenene en ’venlig 
hilsen’ dér, hvor bilen stod parkeret.

Familier med børn lægger gerne vejen forbi Legeland, hvor børnene kan underholde sig selv for 
€ 3 for en hel dag.

Hotel Mélia Cala d’Or ser ikke ud af ret me-
get udefra, men ikke desto mindre er det et 
fem-stjernet luksushotel og desuden byens 
eneste fem-stjernede hotel. 
   Nogen international hotelkæde er ikke 
repræsenteret i Cala d’Or.
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meget vel bryde sammen for den gode italiener, der i 
en sådan situation ikke har styr på ret meget. Så kan 
gæsterne få lov at vente en time på at afgive deres 
ordre og endnu en time på, at maden serveres. 
   Raffaele egner sig kort og godt ikke til at arbejde 
i stressede situationer. Eller som svigersønnen 
Martin (41), leder af TRAVEL PEOPLE’s test-team, 
udtrykte det: ’Han kunne jo lade være med at lukke 
så mange gæster ind, når hverken køkken eller 
betjening har den fornødne kapacitet. Men pengene 
til hans egen lomme tæller nok mere end servicen til 
kunderne.’ Nul point til ham!

La Sivina
Bevæger man sig ind i byens ekstreme restaurant-
centrum, møder man en perlerække af gode spise-
steder – men naturligvis uden at de er lige gode alle 
sammen. Med så mange restauranter vil der selvsagt 
altid være forskellige niveauer.
   Martin, der er huskok i familiens hjem i Hørsholm, 
plejer at påstå, at han laver bedre mad end, hvad ni 

ud af 10 kokke på restauranterne i Toscana præsterer, 
hvilket jo er en ganske pæn score. (Martin og hans 
familie har for vane at feriere i Italien.) Hvordan han 
er kommet frem til den udregning, vides ikke. Men 
man skal jo ikke undervurdere sit eget værd!
   I hvert fald lod Martin sig imponere af både mad 
og betjening på Restaurant La Sivina, der er ejet af et 
spansk-canadisk ægtepar, Lulú Vandelac og Gerard 
Deymier. La Sivina ligger i den geografiske midte af 
restaurantkvarteret, og alene tilstrømningen af gæster 
vidner om en ikke bare populær restaurant, men også 
om en gedigen forretning, hvor maden er i orden. 
Martin faldt for husets Fettucini Carbonada bestående 
af en herlig, velsmagende pasta med bacon i fløde-
sauce, som han fandt helt i topklasse. Pris € 9,50.
   ’Her kommer jeg gerne tilbage,’ var hans konklu-
sion efter besøget.

Ca’n Trompé
Omkring 100 meter fra La Sivina findes et nyt ’gade-
kryds’ i restaurantkvarteret. To af restauranterne, be-

liggende på hvert sit hjørne i krydset, ejes af samme 
mand, Cristobal Mulet, som i øvrigt er indehaver af 
nok et par restauranter i kvarteret.
   Cristobals flagskib er så ubetinget C’an Trompé 
– restaurant med overklassestil, som er efterspurgt 
bl.a. af ældre spaniere og i det hele taget af folk, 
der sætter pris på stil og klasse. At restauranten er 
noget udover det almindelige, ses af, at C’an Trompé 
sædvanligvis er først fullboked af byens mange 
restauranter. 
   Cristobal går selv rundt blandt gæsterne og optager 
bestillinger, og han er altid iklædt skræddersyet habit 
uden synlige tegn på tilknytning til restauranten 
og adskiller sig på den måde fra staben af tjenere. 
Cristobal er orkesterlederen!

Apartamento Es Ravells er navnet på et af 
de større lejlighedshoteller i Cala d’Or. Prisen 
står i et fornuftigt forhold til, hvad man får 
for pengene. På billedet ses hoteldirektøren 
Maru Curutchet (t.h.) med restaurantchef 
Francisco Ramos, i fjor kåret til Mallorcas 
mest populære tjener.

Restaurant La Dolce Vita er en italienskejet 
restaurant nær Apartamento Es Ravells. Der 
er dog ikke meget italiensk over restauran-
ten, som imidlertid er et udmærket spisested 
med internationalt menukort. Foran restau-
ranten ses chefen, Fabrian Perez.  

Italieneren Raffaele Tilocca Ettore er ejer 
af både Restaurant La Dolce Vita og La 
Fortanella. Sidstnævnte driver han selv.
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Ægteparret Lulú Vandelac og Gerard Deymier, ejere af La Si-
vina, hygger sig over en kop kaffe sammen med tjeneren Mi-
chael Gonzpavez (i midten). Deres restaurant har, trods stadig 
stigende omsætning, bevaret sin atmosfære og personlige stil. 

DESTINATION REPORT · CALA D’OR – MALLORCA

   Menukortet er prangende, og servicen er af høj 
international klasse. Maden er tilsvarende god – men 
alligevel ikke mere end så. Trods et stort opbud af 
kokke er retterne, reelt set, ikke meget bedre end på 
så mange andre spisesteder, men servicen og stilen 
giver en atmosfære, der løfter sceneriet op på et 
prime-plan med karakter af raffinement. Og C’an 
Trompé har tilsyneladende et stampublikum, måske 
Palma- eller Madrid-borgere med hus i eller nær 
Cala d’Or, der kender ejeren, og her bliver klichéen 
med håndtryk og et dybt buk til den mandlige gæst 
– til de virkelige venner også et mandekram – samt 
kindkys, evt. kys på hånden, til fruen synlig for 
enhver, der retter blikket i ret retning i rette øjeblik. 
Den etikette er det fineste statussymbol for gæsten – 
og Cristobal elsker at gennemføre sit skuespil! 
   Helhedsbedømmelsen af et besøg på C’an Trompé 
er, at der er tale om en sublim oplevelse, som er alle 

pengene værd. Man får fornemmelsen af at være 
til gallafest hos de Kongelige, selvom Michelin’s 
rejseinspektører ikke har efterladt nogen stjerne til 
restauranten, men nøjedes med at klistre mærkaten 
’Recommended’ på døren.
   Ret overfor C’an Trompé ligger restauranten Es 
Caliu, som også indgår i Cristobals imperium. For 
den, der ikke er i behov for den offentlige opmærk-
somhed, er denne restaurant et godt alternativ. Ma-
den er superb, betjeningen i top vel at mærke på en 
ganske naturlig måde, og prisen ligger 15 til 20 pct. 
under niveauet på C’an Trompé. Værsgo’ og spis!

Mamma Mia
Vor gastro-kyndige svigersøn havde hørt om Restau-
rante Mamma Mia beliggende på gaden Ariel, kun et 
stenkast fra det intense restaurantkvarter.
   Vi stiler mod Mamma Mia – en lille, udefra set 

ganske almindelig restaurant, der reklamerer med 
pizza- og pastaretter á la Italiano plus diverse kød-
retter og, mærkværdigt nok, kun en enkel fiskeret, 
der til gengæld er ’dagens fisk’, hvilket sandsynligvis 
skal oversættes til ’friskfanget’.
   Rygtet siger, at Mamma Mia i realiteten er den 
bedste restaurant i Cala d’Or. Den har ganske vist 
ingen Michelin-stjerner eller -rekommandationer. 
Men Martin plejer at kunne fornemme ganske så 
vel, hvad som er godt henholdsvis mindre godt, når 
det gælder gastronomi, og her er vi ikke mere end 
lige netop kommet indenfor, før hans blik udviser 
begejstring. 
   Mamma Mia viser sig at være en nydelig restaurant 
i tre afdelinger – inderste sektion med bardisk, der 
kun anvendes af virkelige stamkunder, og med bord-
plads til godt og vel 25 gæster samt en ’indgangs-
sektion’ med noget mere luft og plads til en snes 
gæster som det maksimale. Udenfor er en terrasse 
i patio-genre, hvor der alt efter, hvordan bordene 
placeres, kan sidde 30 til 40 gæster. Mamma Mia 
er langt flottere og hyggeligere end, hvad den giver 
indtryk af set ude fra gaden.
   Ejerinden Maria Jose Perez Jimenez og hendes 
bror, Antonio (40), husets maitre, tager selv imod 
og starter med at spørge, om der ønskes et bord ude 
eller inde.
   Menukortet synes fremstillet på en ’hjemme-
computer’ og skal dermed vise sig at være helt i stil 
med maden, som ligeledes er hjemmelavet – bygget 
op helt op fra bunden med friske råvarer. Det er her, 
Martins respekt for Marias køkken højner til det 
optimale: ’Jeg kan lide, når der kokkereres helt fra 
scratch,’ siger han. 

Restaurant Ca’n Trompé leverer god mad til 
sine gæster. Ingen tvivl herom. Og herudover 
præsteres en stemning og atmosfære, der 
sammen giver gæsten en billedskøn ople-
velse, som på flere områder er mere værd 
end selve måltidet.
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Maria laver Cala d’Ors bedste mad
Mamma Mia er kendt som en ganske særlig restaurant i Cala d’Or. Det 
helt specielle ved netop det spisested er hverken restaurantens indret-
ning eller menukortets omfang, men derimod den kærlighed og omsorg, 
ejerinden Maria omgiver maden med. Hun kokkererer i bogstavelig 
forstand fra bunden og gør udelukkende brug af friske råvarer. Konser-
vesdåser har ingen adgang til Marias køkken, som hun selv bestyrer.
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   Martin er en stor ynder af den italienske dessert 
Tiramisu, som han derfor bestiller som efterret:
   ’Tiramisu er vanskelig at lave,’ siger han – men må 
efter middagen konstatere, at hos Mamma Mia er 
den perfekt:
   ’Den kan ikke laves bedre,’ fastslår han.
   Prisniveauet hos Mamma Mia er en smule højere 
end gennemsnittet på restauranterne i Cala d’Or – 
men det er kvaliteten også:
   ’Et gammelt ord siger jo, at man får, hvad man be-
taler for,’ kommer det fra kloge Martin, der allerede 
nu noterer, at ved næste Mallorca-besøg er Mamma 
Mia en af de restauranter, der kan være ganske sik-
ker på at få ham som gæst igen:
   ’Jeg giver Mamma Mia seks stjerner ud af fem 
mulige,’ siger han med et smil og begrunder sin 
noget ulogiske karaktergivning med, at restaurantens 
set-up klart bygger på individuel tilberedelse af hver 
bestilling. Der er ikke skyggen af fabriks-produktion 
over maden her. Den fremgangsmåde oplever man 
ikke mange steder i dag.

Den Blå Skurvogn 
Når man kommer til det punkt, hvor det er tid til at 
opleve noget andet end Cala d’Ors restaurantflora, 
findes mange gode udflugtsmål med tilsvarende gode 
spisesteder.
   En tur i den lejede Avis-bil til det meget smukke 
Cala Figuera tager kun 30 minutter. Byen ligger 
højt i forhold til vandet, og langs gågaden helt ud til 
fjeldsiden findes et antal restauranter, hvor L’Arcada 
regnes som den bedste. Udsigten minder nærmest 
om et svensk skærgårdsparti.
   Længere fremme ad gågaden møder man et kon-
ditori, et absolut moderne sådant, men alligevel med 
gammeldags atmosfære over sig. Her er ligeledes 
mulighed for udmærket lunch, men stedets konditor-
agtige præg betyder større søgning af turister med 
behov for refreshment á la eftermiddagskaffe med 
’mormors æblekage’ til.
   Skulle man have lyst til blot at indtage sin lunch 

eller aftensmad udenfor Cala d’Or, men uden at 
foretage en større udflugt, så er Restaurant Sa Placa i 
landsbyen S’Alquerta Blanca, kun 10 minutters kør-
sel fra Cala d’Or, et godt valg. Restauranten er belig-
gende på byens torv, hvor man fra udeserveringen 
kan følge det lokale folkeliv, ofte med spontan musik 
og dans. At der også er en del gennemgangstrafik på 
Torvet, må man tage med.
   En tredje mulighed for en mini-udflugt er et besøg 
på El Bar Azul (The Blue Bar), som vil være en af 
den slags oplevelser, man ikke glemmer lige med det 
første. Ejeren præsenterer stedet som en ’chirin-
guito’, hvilket ord bedst oversættes til snackbar; men 
ellers kan denne lokalitet nærmest karakteriseres 
som en skurvogn med den ene langside fuldt åben 
mod havet og med servering af spansk mad, som var 
det en almindelig restaurant. 
   Ved siden af denne ’chiringuito’ er en lille bade-
strand, hvor gæsterne fra El Bar Azul ofte tager en 
dukkert før eller efter måltidet, og hvor børnene kan 
få oceaner af tid til at gå.
   For at komme frem til stedet sætter man først 
kursen mod Porto Colom, og herfra køres nogle få 
kilometer ad en smal vej, visse steder kun grusbe-
lagt, langs vandet.
   Køretiden fra Cala d’Or til El Bar Azul er omkring 
en halv time. 
   Halvvejs mod det usædvanlige spisested passeres 
landsbyen S’Horta, hvor arkitekten Jørn Utzon bo-
ede i en årrække. I dag er hans spanske hus overtaget 
af et af børnene, kunstnerinden Lin Utzon, der bor 
på stedet en del af året. For ikke at gøre hverdagen 
for ensformig har hun også boliger i Hellebæk ved 
Helsingør henholdsvis i Paris.

Corydon og Lykketoft 
’Tre boliger har vi andre sørme ikke råd til og slet 

ikke med den regering, Danmark holder sig med i 
øjeblikket,’ kommer det fra svigersønnen, der nu 
viser sig også at være samfundskritisk. ’De burde fy-
res alle sammen, næsten da, for der findes kun et en-
kelt geni i hoben, Bjarne Corydon. Og blandt de røde 
kan jeg derudover kun se Mogens Lykketoft som et 
fornuftigt individ, men ham har de jo givet afkald på 
til fordel for Tingets formandsstol. Af de to, Bjarne 
og Mogens, kan man sige, at den ene er knusende 
dygtig og den anden er knusende intelligent. Hvem 
af dem, som er hvad, kan være ligegyldigt.’
   Når Martins børn ad åre flyver fra reden, vil 
Martin forsøge at overtale hustruen Camilla til, at 
de slår sig ned i Italien, gerne Toscana-regionen, så 
man holder sig nær det gode køkken. Så slipper han 
for at høre på kvindetrioens evindelige kattejammer 
i regeringstoppen hjemme i Danmark om stadig flere 
besparelser for at holde danske-skuden flydende, og 
Lars Lykkes pladder om holdning contra standpunkt 
kan Martin også godt undvære.
   Den sidste aften i Cala d’Or foreslår svigersønnen, 
at maden indtages på en af restauranterne i lystbå-
dehavnen, Port Petit kaldet. Her forekommer ingen 
debat om økonomiske problemer, og Martins forslag 
viser sig at være et godt valg. Ikke blot er maden 
såvel som betjeningen udmærket, men omgivelserne 
giver hele middagen ’det blå stempel’.
   Med et udendørs bord sidder man i bogstavelig 
forstand i centrum af rigfolkets legeplads. Her ligger 
den ene yacht i million-klassen efter den anden, alle 
sammen med egen parkeringsplads på kajen helt 
op til fartøjet og naturligvis med både el-udtag og 
postevand fra ’egen’ hane. 
   Denne lystbådehavn er, trods navnet Port Petit, 
Mallorcas ubetinget største og samtidigt den, som 
er hjemsted for de flotteste og dyreste fartøjer. Selv 
Palma når ikke Cala d’Or til sokkeholderne, hvad 
havets kostbarheder angår.

Restaurant Acuarius 
Langs med båd-juvelerne i Port Petit ligger en 

Martin, svigersøn og leder af TRAVEL 
PEOPLE’s test-team, giver Restaurant 
Mamma Mia seks uf af fem mulige stjerner. 
Så kan man vist heller ikke komme højere 
…  Denne usædvanlig høje karakter får 
Mamma Mia, fordi hver enkel bestilling til 
køkkenet bygges op helt fra grunden.

På The Blue Bar (El Chiringuito) serveres 
alt godt fra havet. På billedet ses en portion 
lækre calamares fritos, friterede blæksprutter.

Manuel Ruiz Alba er restauratør på det 
fornemste af spisestederne i Port Petit, 
Restaurante Acuarius, hvor rigfolket nyder 
maden og synet af de mange kostbare både.
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lille snes restauranter som perler på en snor, den 
ene bedre end den anden, hvor kun stamgæster på 
forhånd er sikret et bord ved siden af de maritime 
skønheder. Andre mennesker henvises til at bestille 
bord på ’una otra noche’.
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Mallorcinske spisesteder med 
Michelin-stjerner

På nuværende tidspunkt har fem mal-
lorcinske restauranter hver en Michelin-
stjerne, ingen af dem dog i Cala d’Or:

•	 Molí den Bou (Son Servera):  
www.esmolidenbou.es

•	 Es Racó des Teix (Deià):  
www.esracodesteix.es

•	 Es Fum (Htl. Mardavall, Calvià): 
www.restaurant-esfum.com/es

•	 Jardín(Puerto de Alcúdia):  
www.restaurantejardin.com/es

•	 Zaranda (Htl. Castell Son Claret, Es 
Capdellà-Calvià): www.castellson-
claret.com

Indtil for et par år siden var også Re-
staurant Tristán de Puerto Portals i byen 
Calvià tildelt en Michelin-stjerne. Men 
Michelin’s rejseinspektører har altså ikke 
fundet, at restauranten fortsat lever op 
til Michelin-værdigheden. Alligevel er Tri-
stán de Puerto Portals stadigvæk kendt 
som et godt spisested, hvortil mange 
søger sig.

   Disse restauranter oplever ikke økonomisk krise. 
Restauratøren på havnens nok mest fashionable 
spisested, Manuel Ruiz Alba på Restaurant Acua-
rius, siger, at økonomisk krise er et begreb, han kun 
kender fra omtale i pressen. Om det så er den ægte 
sandhed, er nok tvivlsomt. Ganske rigtigt er det 
imidlertid, at det går godt på Mallorca i øjeblikket. 
Eneste problem kan være arbejdsløsheden udenfor 
sæsonen, men den forsøger man at eksportere til 
fastlandet. 
   Lokalregeringens nu flerårige strategi om at 
komme hotellerne af dårligste klasse til livs og i 
stedet satse på en forhøjet standard i hotelbranchen 
har givet positivt udslag. Myndighederne har således 
stillet krav om, at der ikke må opføres hoteller af 
lavere standard end ’tre stjerner’, og for at få lov at 
opføre et nyt hotel kræves desuden, at man køber et 
ældre hotel til nedrivning! Denne bestemmelse har 
i løbet af få år hævet den gennemsnitlige hotelstan-
dard på Mallorca ganske væsentligt.

Paradiset 
Hvad sker i øvrigt i Cala d’Or?
   Svaret er: Ikke ret meget! 
   Rundt om byen findes et antal badestrande af god 
kvalitet, og ligeledes er det muligt at bade fra mange 
af områdets små vige, ligesom der både dykkes og 
drives søsport af forskellig art. Egentlige attraktioner 
findes ikke – måske lige bortset fra en årlig jazz-
festival.
   Ret beset er Cala d’Or helliget de turister, der søger 
fred og ro, vil forkæle sig selv og familien, og som 
værdsætter at hygge sig over god mad. Turisterne ud-
gøres hovedsalig af to kategorier – folk på 60+ samt 
børnefamilier, hvor børnene ikke er så store, at de 
har behov for diskoteksbesøg.
   Cala d’Or kan dertil bryste sig af en ganske speciel 

Lystbådehavnen i Cala d’Or er, trods nav-
net Port Petit, Mallorcas største havn for 
fritidsbåde. Det er også her, de absolut dy-
reste både ligger bag forsvarlig indhegning 
med bevæbnede vagtfolk døgnet rundt. 

situation, som ikke mindst er medvirkende til, at 
turisterne vender tilbage til øens spisekammer, 
mange af dem år efter år: Der er ingen kriminalitet i 
Cala d’Or! Ingen slagsmål eller anden form for uro 
i gadebilledet, ingen mærkbart overrislede personer, 
og tiggeri ser man ikke forekomsten af overhovedet!
   Man fristes til at sige, at nærmere paradiset end 
Cala d’Or er det ikke muligt at komme – tre timers 
flyvning fra Danmark plus en times bilkørsel! ■

preben@travelpeople.dk

Hver sommer holdes en tre dages jazz-
festival i Cala d’Or, hvor den musikalske 
del af lokalbefolkningen samt faste som-
mergæster med talent og interesse for 
jazz underholder efter et nærmere fastsat 
program. Musikerne kalder sig for Old Boys 
Jazz, deler sig op i mindre grupper og 
går fra restaurant til restaurant med deres 
underholdning.
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Gør transporten til en 
aktiv del af oplevelsen!

– Strömma Danmark tilbyder spændende 

og anderledes transport i kanalbåde og 

sightseeingbusser. 

Hvorfor ikke holde julefrokosten i en af 

vores både med mulighed for at nyde en 

dejlig menu og et lille glas mens I lytter 

til stand-up, svingende jazz eller guidens 

fortælling om de attraktioner, der ses un-

dervejs. 

Book bus og båd allerede nu til jeres fir-

maarrangement på info@stromma.dk eller 

+45 3266 0000! 

Læs mere om os på www.stromma.dk!

STRÖMMA

Vores busser 
og både er  

opvarmede!
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Stort opbud af venner og forretnings-
forbindelser gennem mange år mødte 
frem for at gratulere Mr. Bella.

Af Preben Jack Petersen.

ARNE BANG MIKKELSEN, koncernchef i Bella 
Center-virksomhederne, blev gratuleret af et stort 
opbud af venner, forretningsforbindelser og andre, 
da han fredag 20. juni rundede de 70 år.
   Flertallet af andre 70-årige er retired, når de pas-
serer de syv decennier. Men det gælder ikke for Mr. 
Bella, der har aftalt med sin bestyrelse, at han fort-
sætter i jobbet frem til udgangen af 2015, på hvilket 
tidspunkt han vil have passeret de 72 år, endda også 
72,5 år. 
   Hans epoke hos Bella Center startede med et kon-
sulentjob i 1975; tre år senere blev han afdelingschef, 
herefter salgsdirektør henholdsvis viceadministre-
rende direktør og fra 1992 topchef, administrerende 
direktør.

Arne Bang Mikkelsen
hyldet på 70 års dagen

   I 1997 blev også Forum en del af Bella Center, og 
for godt og vel to år siden udvidedes koncernen med 
'det skæve hotel', Hotel Bella Sky.
   Hotellet tog hårdt på de økonomiske ressourcer, 
men når såvel den daværende som den nye bestyrelse 
ikke ofrede Arne på alteret, var det i første række, 
fordi alle kunne indse, at hotellet i bund og grund 
var en nødvendighed for konference- og udstillings-
delens fortsatte succes. 
   Inden udgangen af 2014 forventes Arne Bang Mik-
kelsens efterfølger af være fundet, så det egentlige 
chefskifte kan finde sted senest med udgangen af 
2015. ■

preben@travelpeople.dk
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Bella Center fik tidligere i år ny bestyrelse i forbindelse med, at Solstra Capital Partner, 
grundlagt på ruinerne af den islandske investeringsbank Straumur-Burdaras, overtog den 
samlede virksomhed, og på sin 70 års dag blev Arne Bang Mikkelsen hyldet af den ny be-
styrelsesformand, Oscar Crohn, der er partner i Solstra. Brian Mikkelsen, fhv. kultur-, justits- samt 

økonomi- og erhvervsminister og nuvæ-
rende formand for Den Konservative Fol-
ketingsgruppe, er mangeårig ven med 
Arne Bang Mikkelsen, der også har bag-
grund i Det Konservative Folkeparti. Brian 
mindede om, at han selv blev født i sam-
me år, som Arne blev indvalgt i Middelfart 
Byråd - 1966. Han beklagede, at Arne ikke 
havde fortsat sin politiske karriere, og 
mente, at Danmark dermed er gået glip af 
en god statsminister-kandidat.

Jens Zimmer Christensen, formand for 
HORESTA, gratulerede Arne Bang Mik-
kelsen med den runde dag og udtalte 
sin påskønnelse af det faglige arbejde, 
fødselaren både direkte og indirekte har 
udført for branchen. Han erindrede også 
om Bella Center's store betydning for den 
københavnske hotelbranche som helhed.
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Sophie Ziedoy, ung pianistinde 
med rødder i det vestjyske, under-
holdt med sit musicerende under 
receptionen. Desuden bruger hun 
megen tid på at klargøre sit debut-
album med navnet Zie. Hun har i 
øvrigt været både korsanger og 
musiker for Fallulah. 

Knud Sørensen, Danske Bank's stærke mand gennem både 
1980'erne og 1990'erne, var blandt dagens mange gratulanter. 
Han ønskede Arne Bang Mikkelsen tillykke med dagen og udtrykte 
håbet om mange gode år fremover. Jern-Knud, som var øgenav-
net for den tidligere bankchef, er selv 78 år.

Merete Eldrup, administrerende direktør for TV2/Danmark, og da-
gens fødselar havde meget, de kunne tale sammen om. Arne har 
nemlig været bestyrelsesmedlem i TV2, mens Merete har siddet i 
chefstolen.

Fru Kirsten Bonnerup i samtale med fødselarens hustru, Judy. 
Bagved synes Erik Bonnerup, der i årene omkring 2000 var for-
mand for bestyrelsen i Bella Center.

Julie Leopold Arnstedt, salgschef, har til opgave at skaffe kun-
der til Forum på Frederiksberg. På kundelisten står arrangører af 
sportsarrangementer, udstillinger, banketter m.v.
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Malina Lebrecht Hye er ansvarlig for flere af 
Bella Center's faste udstillinger og messer, 
bl.a. Ferie og Fritid, om hvilken hun netop har 
indgået en samarbejdsaftale med Berlingske 
Media. Udstillerne på Ferie og Fritid tilbydes 
en pakke, der udover monter på messen in-

kluderer annonceplads og omtale i Berling-
ske til favørpris. Både Bella Center og det 
Berlingske Hus gør sig store forventninger til 
det nye samarbejde.
   Til fødselaren medbragte Melina det store 
fødselsdagskram.

   Til venstre for Malina ses Hørsholms borg-
mester, Morten Slotved, der også ville sige 
tillykke til Malinas chef, der med adresse på 
Rungsted Strandvej er et af borgmesterens 
bysbørn. (Borgmesteren fik dog ikke noget 
kram af Malina.)

Arne Worsøe, impresario, har i mange år 
været en trofast kunde hos Forum vis-a-
vis det gamle Radiohus i Rosenørns Allé 
på Frederiksberg, så det var kun naturligt 
at se ham til receptionen for Mr. Bella, 
der også ’dirigerer’ Forum. Fødselaren 
vidste, at Arne W. var syg af cancer, men 
alligevel kom det som en overraskelse, at 
han skulle gå bort kun få måneder sene-
re. Han blev 72 år.

Anders Duelund, som af Arne Bang Mikkelsen blev udråbt til ’Danmarks bedste hoteldirek-
tør’, da Hotel Bella Sky åbnede i maj 2011, mødte op til fejringen af Mr. Bella i selskab med 
sin souschef, Lotte Borgbjerg, samt hotellets salgsdirektør, Morten Jensen (på højreflø-
jen), foruden salgs- og marketingdirektør Henrik Hjorth fra samarbejdspartneren Comwell. 

Bella Center’s ny bestyrelsesformand, 
Oscar Chron (t.h.), ses sammen med Al-
lan Holtzer, CFO hos BC, Kristian Ortving, 
teknisk direktør hos BC, og Wicki Jørgen-
sen, PA til CEO Arne Bang Mikkelsen. 
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Fra rederiet Strömma kom administrerende direktør Mads Vester-
gaard Olesen og salgs- og marketingchef Lene Mortensen for at 
gratulere. Lene skiftede for nylig fra Nordic Adventure, hvor Grøn-
land og Island var i fokus, til det svenskejede rederiforetagende 
med kanalrundfart i Københavns Havn samt sightseeing-busser-
ne Hop-on/Hop-off.

Lars Bernhard Jørgensen, chef for Wonderful Copenhagen, ind-
gik naturligvis i skaren af gratulanter ved Arne Bang Mikkelsens 
fødselsdagsreception. Lars og Arne har gennem flere år arbejdet 
sammen i diverse komitéer og udvalg under Wonderful Copenha-
gen i deres fælles bestræbelser på at få flere udenlandske turister 
til at besøge København.

Nærmest kamera ses den ny bestyrelsesformand i Bella Center, Oscar Crohn, der-
efter Wicki Jørgensen, PA til fødselaren, og til højre synes Malina Lebrecht Hye, 
udstillingschef for bl.a. Ferie og Fritid.

Christina Øster er sælger for Bella Center's Food 
Fair-arrangementer. Et pænt tillykke udtrykte 
hun til dagens fødselar.

En gammel kending i den københavnske hotel-
branche er Mogens Stendrup, som i mange år 
bestred forskellige positioner hos SAS-hoteller-
ne. Gennem de senere år har han siddet i besty-
relsen hos Hotel Kong Arthur (Brøchner Hotels).

Ejerne af Royal Golf Club, udlandsdanskeren Poul Sundberg og dennes søn Mor-
ten, var naturligvis at finde blandt gratulanterne. Royal Golf Club er beliggende på 
Center Boulevard lige overfor Bella Center. Morten er administrerende direktør i 
golfklubben, mens faderen, som til daglig bor i Cabopino nær Marbella på Costa del 
Sol (Spanien), står som ejer. Hvad han også ejer, er Forum på Frederiksberg, som 
drives af Bella Center.
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En mangeårig ven af Arne Bang Mikkelsen er Christian Eugen-Ol-
sen, der var Dronning Margrethes ceremonimester i årene 1990-
2012. Den tidligere hofembedsmand kom til receptionen sammen 
med hustruen Birgitte.

Til Arne Bang Mikkelsens private venneskare hører også Ole Føns 
Lomholt, bestyrer af den velgørende Fonden af 28. maj 1948, og 
kammerherre, oberst Kurt Bache, der er privatsekretær for Prins 
Joachim og fhv. chef for Dronningens adjudantstab.

Direktør for Fashion & Design hos Bella Center, Kristian W. An-
dersen, hilste på fhv. trafikminister Arne Melchior (med ryggen til 
kamera), og hvor talen selvsagt gik på kommende sæsons mode. 
Arne var tilbage i 1970'erne administrerende direktør i tøjkoncer-
nen Mr. Jardex.

Advokat Oluf Engell fra advokatfirmaet Bruun & 
Hjejle i København har altid haft sit politiske stå-
sted hos Det Konservative Folkeparti - ligesom 
Arne Bang Mikkelsen.

Stort kram til fødselaren havde 74-årige Sven 
Engstrøm fra Engstrøm Biler & Både, som han 
pr. tradition udstiller i Bella Center år efter år. 
Sven vandt DM i speedway i 1963, og han har 
kørt stockcar med Morian Hansen på Amager 
Travbane. Tillige har han skrevet flere Dansktop-
numre, og for år tilbage sang han dem selv ved 
diverse optrædener. For 10 år siden blev han gift 
med den tidligere fotomodel og skuespillerinde 
Vivi Rau.
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Fødselaren Arne Bang Mikkelsen og hustruen Judy flankeres af deres respektive døtre, Josephine Lindegaard henholdsvis Maria Bang 
Vinther. Alle tre damer næsten strålede om kap på Farmands 70 års dag.

Et ærbødigt buk fik fødselar Arne Bang Mikkel-
sen af ingeniør Kjeld Schrøder, der var projektle-
der ved opførelsen af Bella Center’s hotel-stolt-
hed, Hotel Bella Sky Comwell, der stod færdigt i 
maj 2012, og som med sine skæve tårne har vakt 
stor opmærksomhed såvel herhjemme som i ud-
landet.

Ministerbesøg
Hvem det i særlig grad glædede Arne Bang Mik-
kelsen at se til sin 70 års reception, var den da-
værende Centrums-politiker Arne Melchior, der 
i Ministeriet Schlüter i årene 1982-86 var Dan-
marks-historiens mest markante
Trafik- og Turistminister nogensinde og igen i 
Nyrup-regeringen i 1993-94. 
   Ved en af Rejsemesserne i Bella Center ankom 
han i helikopter sammen med den dengang højt 
ansete brugtbilhandler Auto-Bang og blev mod-
taget af Arne Bang Mikkelsen, før de sammen 
skulle foretage den officielle åbning af messen.
   Til Arnes reception i år ankom den nu 89-årige 
fhv. minister dog ikke i helikopter.
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Receptionsgæsterne lytter andægtigt til en af talerne – fra venstre 
bestyrelsesformanden Oscar Crohn, administrerende direktør Katia 
Knipschildt Østergaard, Horesta, bestyrelsesformand sammesteds, 

hoteldirektør Jens Zimmer Christensen, Mogens Stendrup, fhv. ho-
teldirektør hos Radisson SAS, i dag medlem af diverse bestyrelser, 
bl.a. hos Brøchner Hotels i København.

Ejendomsmægler Knud Bjerregaard hyggede sig med docent, dr. 
odont Ib Sewerin – begge mangeårige bekendte af fødselaren. Ib, 
der rundede 80 år i marts, virkede som underviser og forsker ved 
Tandlægeskolen i København fra 1960 til 2003.  Han erhvervede i 
1975 den odontologiske doktorgrad på en afhandling om mundhu-
lens talgkirtler. Knud er en god konservativ mand og kender Arne 
som partikammerat.

Rekruteringsfirmaet Head aHead leverer regelmæssigt personale 
til Bella Center og i særlig grad til Hotel Bella Sky Comwell, og 
derfor så man ikke uventet direktør Thorkild Fuglsang Nielsen, 
indehaver af Head aHead, blandt gratulanterne på fødselsdags-
receptionen.

To tidligere kolleger fra SAS, Jens Wittrup Willumsen henholdsvis 
Lars Sandahl Sørensen, mødte hinanden på fødselsdags-recepti-
onen for Bella Center-chefen.. Jens Wittrup trak sig for en del år 
siden fra SAS for i stedet at hellige sig bestyrelsesarbejde, hvilket 
indtil nu er sket med stor succes. Lars Sandahl har ligeledes sagt 
farvel til SAS og er i dag ’arbejdende partner’ hos Flensby & Part-
ners, der bl.a. finder bestyrelsesmedlemmer og CEO’ere til større 
virksomheder. Måske havde Lars en bestyrelsespost til Jens?

Arne Bang Mikkelsen med søsteren Inger, der var nysgerrig for at 
se, hvem der ellers kom til brormands 70 års fødselsdags-recepti-
on. Hun blev glædeligt overrasket over at se så mange gratulanter.
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Erik Lehm fra brancheforeningen Dansk Rehab og Jacob Schmidt, salgschef hos 
Bella Center.

Selvfølgelig var Bolette Hvalsøe Boe Hansen at 
finde blandt gratulanterne. Hun var nemlig ansat 
i Bella Center i næsten 13 år, før hun skiftede til 
eventbureauet Welcome, hvor hun i særlig grad 
kæler for det sjællandske slot Gisselfeld.

Direktør Erik Bonnerup har tidligere været formand for Bella Cen-
ter’s bestyrelse og havde dengang et nært forhold til Arne. Til højre 
ses fru Kirsten Bonnerup, der synes at more sig over de to mænds 
replikker.

Jens Wittrup Willumsen, der er bestyrelsesfor-
mand hos både Air Greenland og Danmarks 
Turistråd samt næstformand i Billund Lufthavn, 
hilser på Josephine Lindegaard, datter af fødse-
larens hustru, Judy Bang Mikkelsen.

John Amund Tønnes, CEO for Nordisk Film Cine-
mas, i samtale med Jeanette Annfeldt, arrange-
ment-direktør i BC-filialen Forum på Frederiks-
berg.
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Eva Mühlhausen og Jill Hyltoft 
fotograferet sammen til fødsels-
dagsfest i september 2013 – 20 
år efter Sterling-konkursen.

Af Preben Jack Petersen.

TO UNGE DAMER fra det gamle Sterling Airways 
– dvs. perioden frem til september 1993 – fejrede i 
september i år deres respektive 70 års fødselsdage. 
Pågældende damer hedder Eva Mühlhausen og Jill 
Hyltoft, og begge hørte til den kreds af medarbejdere 
i selskabet, der gennem årene blev lagt mærke til, og 
som opnåede at slå deres navne eftertrykkeligt fast.
   Eva nåede i mål med sine syv årtier fredag 6. 
september, og mindre end tre uger derefter, tirsdag 
24., var det Jills tur. 
   Mens Eva kaldte til fest på toppen af den ejendom 
på Christianshavn i København, i hvilken hun har 
sin bolig, og hvorfra der er udsigt til det meste af 
hovedstaden samt til Øresund, havde Jill lagt beslag 
på jernbanerestaurationen på Vedbæk Station til 
sit kalas. Og ligesom Eva havde inviteret Jill til sit 
party, var Eva også gæst hos Jill. 
   Ved begge selskaber deltog et halvt hundrede 
gamle kolleger fra ’de glade Sterling-dage’.

Synlig ambassadør
Efter Sterling Airways’ konkurs i 1993 gik Jill 

videre til Muk-Air, der imidlertid ligeledes måtte 
lide den tort at blive erklæret konkurs. Hos Muk-Air 
arbejdede Jill både som stewardesse og instruktør 
for ghanesiske stewardesser, idet Muk-Air havde 
kontrakt på at flyve indenrigs i Ghana.
   De seneste år, før Jill lagde op, arbejdede hun hos 
Danish Air Transport (DAT) – også her i en kombi-
nation af stewardesse og instruktør.
   At være en god ambassadør for sin arbejdsgiver 
har Jill altid lovprist, og det motto har hun på forbil-
ledlig vis forenet med en stærk synlig profil hos de 
tre selskaber, hvor hun har været ansat.

Lever på minderne
Eva var ikke blot supervisor i luften, men havde des-
uden stilling som instruktør og underviste nyansatte 
unge piger, der havde en drøm om et liv som stewar-
desse, om firmaet, dets aktiviteter og ikke mindst om 
stewardesse-jobbet.
   Sideløbende med sine sidste fem år hos Sterling 
læste hun til homøopat og havde egen klinik i perio-
den fra Sterling’s konkurs og 10 år frem. I samme 

periode underviste hun desuden i medical i de senere 
Sterling-selskaber.
   Efterløns-årene tilbragte Eva tidvis på den græske 
ø Chios, hvor datter og svigersøn har drevet en 
restaurant: 
   ’Jeg gav blot en hjælpende hånd,’ siger hun beske-
dent.
   Summa summarum er, at det er årene hos det op-
rindelige Sterling Airways, der tæller mest for Eva:
   ’Årene hos Sterling var ubetinget de bedste i mit 
liv,’ siger hun. ’Jeg har haft den bedste arbejdsplads 
i den bedste periode, man kan ønske sig. De minder 
vil jeg leve på til mine dages ende!’
   Både Eva Mühlhausen og Jill Hyltoft kom til 
Sterling i 1965 og var, som nævnt, ansatte frem til 
konkursen i september 1993. ■

preben@travelpeople.dk

Unge damer fejrede 140 år
To af de mere markante stewardesser hos Sterling Airways,  
Eva Mühlhausen og Jill Hyltoft, har passeret 70 års-stregen.
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MÆRKEDAGE

HOLGER HENRIKSEN med en fortid dels som 
marketingchef hos Legoland, dels som Danmarks 
turistchef i Oslo, fylder 80 år torsdag 27. februar. 
   Holger er bosiddende i Syd-Frankrig.

IVAR SAMRÉN fylder 75 år fredag 29. november.
   Fødselaren kommer oprindeligt fra Sverige, hvor 
han i en årrække arbejdede for Mölnlycke AB og 
derefter for den hollandske stormagasinkæde Bijen-
korf, indtil han i 1984 gjorde sin entré i SAS-kon-
cernen. I 10 år var han således højeste chef for SAS 
Service Partner med senere bestyrelsesposter hos 
både schweiziske GateGourmet samt Københavns 
Lufthavne A/S, hvor han var næstformand.
   På sine gamle dage har Ivar helliget sig diverse 
bestyrelsesposter – bl.a. har han været formand for 
Egmont. 

JAMES BENARZI, fhv. hotelejer, fylder 90 år 
lørdag 21. december.

MÆRKEDAGE - ENROUTE
   Fødselaren blev født i Berlin af jødiske forældre, 
der udvandrede omkring 1938, hvorefter han som 
15-åig blev uddannet i Israel til at forsvare Israel, 
hvis Rommels styrker skulle besejre briterne i 
Egypten. Han meldte sig til den engelske hær (The 
Buffs), der blev en del af Jewish Brigade, da den blev 
oprettet. Her gjorde han tjeneste i kommandostyrker 
og landede med faldskærm på Fyn med et større pen-
gebeløb til de jødiske, statsløse flygtninge i Sverige. 
Han var bag de tyske linjer i Normandiet før D-dag. 
   Efter krigen slog James sig ned i Danmark, hvor 
han har ejet flere hoteller i København.
   James Benarzi er medlem af Danske Veteraner, der 
blev stiftet for få år siden på Hotel Nyborg
Strand som en videreførelse af Frihedskampens Ve-
teraner. Foreningen består udelukkende af tidligere 
modstandsfolk.

JANE STRANGE NIELSEN, indehaver af konferen-
cestedet Sørup Herregaard ved Ringsted, fylder 60 
år søndag 10. november.

JESPER EWALD, afelingschef hos FDM og tidligere 

formand for Danmarks Rejsebureau Forening, fylder 
60 år lørdag 4. januar.

MOGENS OLSEN, tidligere indehaver af Comet 
Rejser på Gammel Kongevej på Frederiksberg, 
fylder 70 år tirsdag 18. februar.

PAUL LUND, advokat, Klampenborg, med mange 
års tilknytning til rejsebranchen, fylder 85 år torsdag 
16. januar.

PAUL NORDELL, tidligere chef for Finnair i Dan-
mark, fylder 70 år mandag 4. november.

PER DYLOV, tidligere indehaver af Færge-Kryds-
togtscentret, senere Scandinavian Cruise Center, 
fylder 75 år torsdag 28. november. 
   Per, der arbejdede i møbelbranchen, inden han slog 
sig på rejser, har i de senere år været bosiddende i 
Italien.

 ULRIK BÜLOW, tidligere administrerende direktør 
i Danmarks Turistråd, fylder 60 år lørdag 1. februar.

Af Preben Jack Petersen.

FRANK FISKERS (52) er tilbage i sit rette element 
– hotelbranchen!
   Fra 15. oktober er han igen koncernchef hos Scan-
dic-hotellerne efter at have været væk fra kæden i tre 
år. Da han sagde farvel i 2010, satte han kursen mod 
London, hvor han var inviteret til at være partner i et 
firma med investeringer i ejendomme som speciale. 
Besøget hos pågældende virksomhed blev imidlertid 
relativt kortvarigt, og allerede den følgende sommer 
besatte den danske hotelmand en af de største stillin-
ger, om ikke den største, i nordisk detailvarehandel, 
nemlig posten som koncernchef i det svenske Coop, 
Kooperativa Förbundet.
   At Frank nu vender tilbage til Scandic-kæden, kan 
forklares delvist med hans baggrund i hotelbran-
chen, i hvilken han i næsten bogstavelig forstand er 
barnefødt, dels med den link, der historisk er mellem 
kooperationen i Sverige og Scandic-hotellerne. Man 
kan sige, at der har været tale om et ’udlån’ af perso-
nen Frank til KF.

Værelses-rengøring
Sine barnesko i hotelbranchen trådte han på SAS-ho-
tellet Scandinavia på Amager, da han som skoleelev 
arbejdede i weekend’erne med rengøring af hotellets 
værelser. Derfra gik han videre til receptionen, og i 
en alder af kun 30 år udnævntes han til direktør for 
SAS-hotellet i Helsingfors. 
   Senere blev det Hilton i Sydafrika og derfra til 
posten som koncernchef hos Scandic.

Frank Fiskers hjem til Scandic
Efter et mislykket besøg i London og efterfølgende ’udlån’ til svenske Coop er 
52-årige Frank Fiskers tilbage på Borgen.

   Da han i eftersommeren 2010 rejste til London, var 
det for at gå ind som partner i Azure Properties, et 
privatejet investeringsfirma. Imidlertid levede det 
job ikke op til hans forventninger, og da muligheden 
for at stå i spidsen for Kooperativa Förbundet i Sveri-
ge nogen tid efter  meldte sig, slog han straks til.
   KF, pendant til danske FDB, omfatter 700 butik-
ker med dagligvarer. Omsætningen udgjorde på 
daværende tidspunkt i danske penge omkring 35 
milliarder kroner! 

Kabalen gik op
Den tidligere SAS-mand Anders Ehrling blev indsat 
som koncernchef hos Scandic, da Frank i 2010 rejste 
til London. For nylig ville Anders prøve noget nyt og 
gik videre til Braathens Aviation, der bl.a. tæller det 
succesrige Malmö Aviation.
   Manden bag disse rokeringer, der har fået Frank 
tilbage til Scandic og samtidigt bragt Anders i hæn-
derne på Per Braathen, er bestyrelses-guruen Vagn 
Sørensen, der var koncerndirektør hos SAS frem til 
2001. Han er i dag medejer af kapitalfonden EQT, 
der sammen med Accent ejer Scandic-hotellerne.
   Scandic Hotels omfatter i dag 160 hoteller med i alt 
30.000 hotelværelser i otte lande med sammenlagt 
7.500 medarbejdere. Den totale omsætning udgjorde 
i fjor EUR 923 mio. svarende til omkring DKK 6,9 
milliarder. ■

preben@travelpeople.dk  

’Det er dejligt at være hjemme igen,’ si-
ger Frank Fiskers, der betegner Scan-
dic Hotels som en spændende og stærk 
koncern. ’Jeg glæder mig til at fortsætte 
og accelerere den rejse, som allerede er 
i gang.’



“An outstanding hotel 
in an exceptional place” Ilulissat

 

★ ★ ★ ★ ★
4-star hotel / 5-star conference

Because of our focus 
on energysavings and on 

the vulnerable environment 
we were awarded 

Greenland’s Environment and 
Nature Prize 2011.
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If you wish to experience what Greenland has to offer 
in terms of ingredients, then this has to be the best option 
in northern Greenland if not the whole country."

★ ★ ★ ★ ★
4-star hotel / 5-star conference

Tel: +299 944153 · E-mail: booking@hotel-arctic.gl

www.hotelarctic.com

Visit our website
and take a 360°
virtuel tour of
the hotel.

(Quotes from users at Tripadvisor regarding 
both Hotel and Restaurant Ulo)
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