0
,0
48 s)
om

DKK M
is l.
Pr (ink

oktober KVARTAL 2016
16. ÅRG. – NR. 41

Tofa og Ivan
bød velkommen
på Borgen
Sommerens største party for rejselivets topfolk fandt sted hos AVIS-kongen Ivan
Nadelmann og fru Tofa på det gamle Meteorologisk Institut i Charlottenlund.
250 elitepersoner fra rejsebranchen, landets mest kendte automobilforhandlere
og finansverdens spidser fejrede sommerens komme i forening med Ivans 70 års
dag – til akkompagnement af orkestret og sanggruppen Læderhalsene.
Læs side 32.
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TRAVEL BUSINESS bragte i nr. 40 diverse artikler om luftfartsselskabet Jet Time og dets majoritetsejer,
Lars Thuesen. I en af dem (side 6, spalte 1) var mellemrubrikken ’Først vraget – derefter ansat’ ikke
blevet slettet i korrekturen, hvilket var en klar fejltagelse. Dermed fik læserne selvsagt indtryk af, at
Jørgen Holme, i dag Jet Time’s administrerende direktør, var blevet vraget af Lars Thuesen og derefter –
alligevel – blevet ansat.
Det faktiske forløb var, efter hvad Lars Thuesen senere har oplyst overfor TRAVEL BUSINESS, følgende:
Lars rettede i slutningen af 2015 henvendelse til Jørgen Holme, som – efter at han havde gennemgået
regnskaberne – sagde nej tak til jobbet. Han mente, at den skitserede re-finansiering var for
mangelfuld, og at risikoen for konkurs dermed var for stor. Derfor ville han ikke ansættes i selskabet.
I stedet blev Teddy Zebitz, tidligere Country Manager Denmark hos Emirates, ansat som chef for Jet
Time.
I foråret 2016 tog Lars på ny kontakt til Jørgen, som denne gang fandt finansieringsforslaget
acceptabelt, og som derfor sagde ja til at overtage CEO-posten.
Herefter fratrådte Teddy, og Jørgen Holme er fortsat selskabets administrerende direktør.
• TRAVEL BUSINESS beklager, at rettelsen i korrekturen ikke blev foretaget, samt de misforståelser,
den måtte have forårsaget.

Ryanair vokser
i Danmark

Både København og Billund skal have flere Ryanair-ruter, siger chefen for det irske
luftfartsselskab, Michael O’Leary.
FAGFORENINGERNES KAMP mod Ryanair vil ikke forhindre
det irske selskab i at ekspandere i Danmark. Selskabets chef,
Michael O’Leary, har således store planer om nye ruter fra
udenlandske baser til først og fremmest København, og interessen for Danmark er ikke blevet mindre, efter at konkurrenten easyJet har kastet håndklædet i ringen og opgivet
Danmark som destination.
København får i 2017 fire nye destinationer på Ryanair’s
rutenet i forhold til de 15 destinationer, selskabet i forvejen
har annonceret. Det drejer sig om Pescara i Italien, Thessaloniki i Grækenland, der begge bliver opereret med fly, som
er baseret i de to respektive byer.
Endvidere begynder Ryanair at flyve fra København til appelsinbyen Calencia på østsiden af den Iberiske halvø samt
til Zadar i Kroatien.
Samtlige fire nye destinationer vil blive trafikeret med to
ugentlige frekvenser af fly af typen Boeing B-737-800.

10 mio. pax
Michael har gentagne gange udtalt, at København er underforsynet med ruter til europæiske destinationer og har
til sammenligning peget på, at Dublin er forbundet med 90
lufthavne på det europæiske kontinent, mens København
kun har færre end 60 sådanne ruter.
Han siger også, at selvom de danske fagforeninger udgør
en hæmsko for udviklingen af luftfarten, så tror han på, at
Ryanair allerede i 2019 flyver til 60 forskellige destinationer
ud af danske lufthavne, først og fremmest København og
sekundært af Billund. Disse 60 ruter vil sammenlagt befordrer 10 millioner rejsende, incoming såvel som outgoing.
’Jeg må, siger han, ’stadigvæk gøre opmærksom på, at den
danske fagforeningspolitik virker som en stopklods for den
almindelige samfundsudvikling, og at den forhindrer en
forøgelse af antallet arbejdspladser.’

Af James B. Clinton.
james@travelpeople.dk

• Mindre statslig andel i SAS
• SAS gør Færøerne verdenskendt
• Air Greenland trues på sit monopol
AT REGERINGERNE i Norge og Sverige har solgt sammenlagt 6,97 pct. af deres aktier i SAS, hvorved de tre
skandinaviske lande reducerer deres samlede ejerandel i det skandinaviske luftfartsselskab til 43 pct.,
åbner spørgsmålet om følgerne heraf.
Samtidigt byder politikerne på Færøerne velkommen til SAS, endda med åbne arme og betydelig begejstring, når selskabet fra 27. marts næste år indleder daglig helårstrafik mellem København og Færøerne –
dette på trods af, at lokalregeringen i den nordatlantiske øgruppe, Landsstyret, selv står som ejer af luftfartsselskabet Atlantic Airways, i hvilket man gennem den seneste tid har foretaget store investeringer.
I Grønland har Selvstyre-regeringen fortalt Air Greenland, at selskabet ikke mere skal tage det som en
selvfølge, at alle servicekontrakter tilfalder dem. Tre sådanne kontrakter er for nylig gået til ’fremmede’
selskaber, og når de planlagte udvidelser af landingsbanerne i fem byer bliver en realitet, vil Air Greenland for alvor få konkurrence-situationen at mærke.
Tungen på vægtskålen
Efter at regeringerne i Norge og Sverige har ’holdt
udsalg’ af sine aktieposter i SAS, er Wallenbergfamilien med 7,5 pct. af aktierne blevet tungen på
vægtskålen.
Før ’udsalget’ sad den svenske regering på 21,4
pct., mens den danske henholdsvis norske regering
hver kontrollerede 14,3 pct. Det giver sammenlagt
50 pct.
I dag kontrollerer den svenske respektive den norske regering 17,2 pct. henholdsvis 11,5 pct.
Med tillæg af den danske Stats ejerandel på 14,3
pct. sidder de tre skandinaviske regeringer herefter
på sammenlagt 43 pct. af kapitalen, og i en afgørende situation vil regerings-trioen dermed være
afhængig af Wallenbergs andel på 7,5 pct.
Det betyder også, at såfremt der indkommer et
bud på køb af hele SAS, så bliver det Wallenberg, der
afgør, om der skal sælges eller ej.
Den første melding om salg af de statslige SASaktier, der publiceredes tirsdag 11. oktober, gik på,
at der var udbudt sammenlagt 19 millioner aktier,
men allerede dagen derpå blev det oplyst, at det udbudte antal i mellemtiden var øget til 23 millioner.
Ændringen blev forklaret med ’stærk efterspørgsel’
i markedet.
Med de ekstra aktier sælger Sverige og Norge samlet set 6,97 pct. af den totale aktiekapital i luftfartsselskabet.
Amerikanske Citigroup står for salget af aktierne
sammen med Nordea og Swedbank.

Svingende tyske udmeldinger
Hvad den dybere mening med reduceringen af den
statslige aktieandel er, henstår indtil videre i det
uvisse. Måske er det for at få et fingerpeg om, hvem
der viser interesse for at blive medejer af SAS.

Som bekendt har Lufthansa i de senere år været
nævnt som potentiel køber af SAS, helt eller delvist,
men meldingerne fra Frankfurt har været af skiftende karakterer – fra ’interesseret’, henholdsvis
’overvejer’ til ’ganske uinteresseret’.
Ret beset har SAS-bestyrelsen ikke kunnet bruge
de tyske udmeldinger til noget som helst, og hvis
skandinaverne er blevet trætte af at vente på en
beslutning fra tysk side, kan man ikke fortænke dem
i det. I stedet har man ladet direktionen opretholde
det samarbejde med Lufthansa, som ledelsen i to
selskaber har fundet realistisk. Og ikke mere end så.
Nok skal man ikke blive helt overrasket, hvis lavprisselskabet Norwegian’s holdingselskab, Norwegian
Air Shuttle, pludselig figurerer blandt ejerne af SAS.
Det kunne 70-årige Bjørn Kjos godt finde på. Han er
af samme type som en anden 70-årig, Niels Fennet –
manden bag Cabinn-hotellerne. Jo ældre de to herrer bliver, desto mere skruer de op for tempoet!
Hvem man derimod ikke skal forvente at se blandt
nye aktieejere hos SAS, i hvert fald ikke i nogen større
stil, er Per Braathen. Dels kan han sandsynligvis ikke
mønstre helt så mange penge som Bjørn Kjos, langt
fra endda, dels vil han utvivlsomt betragte SAS-aktien som et nummer for risikobetonet.

Færøerne
Tirsdag 11. oktober – samme dag som nyheden om
udbuddet af SAS-aktierne blev kendt – leverede
SAS ligeledes nyheden om den forestående trafik til
Færøerne.
Ifølge den færøske avis Dimmalætting meldte SAS
ud allerede i januar i år til Vága Floghavn, Færøernes
eneste lufthavn, at man havde besluttet sig for at
flyve på Færøerne. Kun en meget snæver kreds af
færinger blev orienteret herom.
SAS fløj også på Færøerne i slutningen af 1960’erne,

men kun indirekte, idet SAS aftalte med Icelandair, at
det selskab skulle flyve på vegne af SAS. Det var en
noget rodet forestilling med to ugentlige frekvenser – den ene gang via Bergen, mens den anden
frekvens gik via Aberdeen i Skotland.
26. september 1970 kom Icelandair ud for en forfærdelig ulykke, da man skulle lande på Vágar. Under
indflyvningen tabte piloten kontrollen over flyet og
styrtede over øen Mykines – kun tre til fire minutter
før flyet skulle have sat hjulene på Vágar’s dengang
1.100 meter lange bane.
Af de 42 ombordværende omkom otte personer.
Flere af de tilskadekomne passagerer blev invalidiset for livstid.
Herefter ønskede ingen piloter eller stewardesser
hos Icelandair at flyve på Færøerne, og i øvrigt var
maskinen totalhavareret, og selskabet havde ikke
andre fly til rådighed for fortsat at kunne operere
den rute for SAS.
SAS indgik i stedet aftale med Maersk Air, som
på det tidspunkt var i sin absolutte vorden. Maersk
havde kort tid forinden overtaget Falck Air og stod
for at skulle blive medstifter af en ny organisation
ved navn Danair, som Ministeriet for Offentlige Arbejder, i dag Transportministeriet, havde givet til opgave at administrere indenrigsflytrafikken.
Maersk Air indledte trafik fra København til
Færøerne kun få uger efter flyulykken på Mykines,
og da Danair senere i 1971 så dagens lys med SAS,
Maersk Air og Cimber som partnere, blev ruten til
Færøerne tildelt Maersk Air.
TRAVEL BUSINESS
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SAS sætter Færøerne
på verdenskortet
SAS indleder fra mandag 27. marts 2017 daglig beflyvning af Færøerne, hvilket i første omgang går ud over
indtjeningen hos Atlantic Airways, men i et bredere perspektiv vurderes den nye SAS-rute som et
guldæble for den nordatlantiske øgruppe.
Af Preben Jack Petersen
preben@travelbusiness.dk

sive, idet SAS ønskede at overraske færingerne med
meddelelsen om den ny rute.
Efter pressemødet udtalte Jákup som sin opfattelse, at endnu et udenlandsk luftfartsselskab opretter rute til Færøerne senest i 2018. Det forklarede
han med følgende ord:
’At SAS flyver til Færøerne, er et kvalitetsstempel i
sig selv, som utvivlsomt bliver grundlaget for andre
selskabers interesse for Færøerne som destination,’
sagde han. ’Den ny trafik, som SAS skaber, vil virke
afsmittende på andre, både privatpersoner og i erhvervslivet, i en sådan grad, at interessen for at opleve
Færøerne pludselig spredes som ringe i vandet.’
Den færøske lokalregering, Færøernes Landsstyre,
hilser SAS velkommen. Det kom bl.a. til udtryk ved,
at Færøernes transportminister, Henrik Old, deltog i
pressemødet.

Pax-forøgelse ventes
DEN NY SAS-RUTE mellem København og Færøerne, der
får premiere mandag 27. marts – samtidigt med at luftfartens sommertidtabeller træder i kraft – vil give helt nye
muligheder for det færøske erhvervsliv såvel som færøsk
turisme. SAS har kastet et guldæble i armene på færingerne.
Meddelelsen om SAS’ start på Færøerne stod at læse i
en af selskabets vanlige pressemeddelelser om nye ruter i
næste års sommertrafik, i alt seks fra Danmark til udlandet,
af hvilke ruten til Færøerne er en af dem. Øvrige ruter går til
Riga, Faro på Algarve-kysten, Málaga og Mallorca foruden
Oslo fra Aalborg.
Meddelelsen blev udsendt tirsdag 11. oktober uden at
vække synderlig opmærksomhed på det hjemlige marked,
i hvert fald ikke udenfor de kredse, der sædvanligvis interesserer sig for SAS.
Men SAS’ marketing- og pressemedarbejdere forudså, at
nyhedsinteressen omkring Færø-ruten ville være enorm
på de nordatlantiske øer, og derfor indkaldte man ’in last
minute’ til pressemøde på den nylig restaurerede restaurant, Fútastova (på dansk: Fogedkontor) nær havnen i
Thorshavn samme dag, som meddelelsen publiceredes i
Danmark.
Selvom Færøerne i dag kun har to landsdækkende aviser
– Sosialurin henholdsvis Dimmalætting – foruden en statslig radio/TV-station, kom omkring 15 pressefolk til mødet på Fútastova. De 15 pressefolk repræsenterede den
samtlige færøske medieverden, således også netnyheder.
Hvem som i al ubemærkethed var rejst til Færøerne dagen forinden – med Atlantic Airways – var tre medarbejdere hos SAS, salgschefen Michael Hansen, marketingchefen Kenneth Johansen og informationschefen Mariam
Skovfoged. Det var de tre personer, der informerede den
færøske presse om nyheden.
Hvem som også deltog i mødet, var direktøren for den
færøske lufthavn, Jákup Sverri Kass. Han har siden sin ansættelse som lufthavnsdirektør for fem år siden arbejdet
energisk på at få udenlandske luftfartsselskaber til at etablere ruter til Færøerne, og han har, bl.a. på Routes Europe,
flere gange haft samtaler med rutefolkene hos SAS. Så sent
som i slutningen af september i år bekræftede SAS, at man
starter på Færøerne fra sommertidtabellens ikrafttræden
2017.
Selvfølgelig havde man været nødsaget til at underrette lufthavnens ledelse om, at man dagligt ville lande i
lufthavnen. Jäkup fik besked om, at nyheden ikke måtte
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SAS sætter Færøerne på verdenskortet

Vaga Floghavn blev i 2015 brugt af 276.000 mennesker, afrejsende såvel som ankommende, og Jákup
oplyser, at meget tyder på, at man i indeværende år
når op på omkring 293.000.
Samtlige disse passagerer er selvsagt ikke kun
Danmarks-rejsende, men omfatter den totale trafik
og inkluderer således de regionale ruter til Bergen,
Reykjavík og Edinburgh. Men udgår man fra, at de
godt og vel 215.000 pax udgøres af Danmarks-rejsende, først og fremmest København, men i nogen
udstrækning også Billund og i mindre omfang Aalborg, kan man forudse, at SAS snupper en del af den
kage, der gælder trafikken til og fra København. I de
første par år bliver det ganske sikkert en mærkbar
situation for Atlantic Airways, der er økonomisk bundet op på de tre Airbus-fly, selskabet har anskaffet
indenfor de senere år.
Med mindre verdenssituationen ændrer sig drastisk i den nærmeste tid, viser alle prognoser, at antallet af flypassagerer vil øge globalt år for år. Både
de store flyfabrikker – Airbus og Boeing – sætter
produktionen op, og alle større lufthavne udvider
kapaciteten. Blot Københavns Lufthavn, som i dag
har 25 mio. passagerer om året, regner med at nå op
på 40 mio. i løbet af få år. Det betyder også, at man
på Færøerne tror på flere pax.
Umiddelbart virker det økonomiske billede af
færøsk luftfart næsten bizart derved, at Færøerne
som nation står som ejer af både lufthavnen på
Vágar og af luftfartsselskabet Atlantic Airways. Der
findes ikke mange lande, hvor Staten står som 100
pct. ejer af både ’national carrier’ og den største
lufthavn.
Dette særegne ejerforhold til trods synes holdningen hos de færøske politikere at være, at Staten i
hvert fald ikke skal bremse lufthavnen og luftfarten i
dens udvikling, og derfor har Jákup Sverri Kass også
fået besked om blot at mase på med hensyn til at
skaffe nye kunder til lufthavnen – også selvom der er
tale om kunder, der betyder konkurrence til Atlantic
Airways.
’Vi kan kun fremme den økonomiske udvikling
for færinger, erhvervslivet og dermed for hele vor
nation, hvis vi lader markedskræfterne få frit spil,’
pointerer Jákup. ’Skal vi få flere færinger til at flytte
tilbage til Færøerne med udvikling af færøsk erh-

vervsliv, inkl. turisme, for øje, må vi gøre tingende
anderledes, end vi har gjort det før. Med en lokal carrier og med et skandinavisk luftfartsselskab mener
jeg helt klart, at vi er på vej til at gøre Færøerne mere
attraktive og spændende. Og jo flere mennesker fra
andre lande, der får øjnene op for Færøernes eksistens og muligheder, desto bedre bliver forholdene for lokalbefolkningen, erhvervslivet og turismen
på nationens 18 øer.’

Baneforlængelse og bedre navigation
’Vága Floghavn har foretaget en massiv investering i forlængelse af start- og landingsbanen 13/31
fra 1.250 til 1.799 meter, desuden i udvidelse af
lyskonfigurationen foruden opgradering af de landbaserede navigations-systemer, hvilke forbedringer
har forhøjet regulariteten til et gennemsnitligt europæisk niveau til gavn for både det selskab, der
flyver fast til Færøerne, og dem, som kommer på ad
hoc-basis,’ påpeger Jákup.
Helhedsbilledet af situationen omkring Vága
Floghavn og Atlantic Airways er derfor, at selvom
SAS’ ankomst til Færøerne næste forår måske gør
ondt på Atlantic Airways her og nu, så er det kun
et spørgsmål om tid, før stigningen i det samlede
antal rejsende til Færøerne giver tilstrækkelig føde
til begge selskaber – både Atlantic Airways og SAS.
Af de i alt 75.000 færinger lever knapt 50.000 på
Færøerne og omkring 25.000 i Danmark. En af de
færinger, der bor i Danmark, er gift med statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Afgang på Maersk Air-tid
SAS vil anvende både Airbus A-319 og A-320 i trafikken til Færøerne. Det er samme flytyper, som Atlantic
Airways anvender.
Der flyves fra København på nøjagtig samme tidspunkt, som Maersk Air gjorde gennem mange år –
kl. 10,10. Det er med andre ord en afgangstid, som
mange færinger vil nikke genkendende til.

SAS-flyet ankommer også til Færøerne, som Maersk
Air gjorde det – kl. 11,30 lokal tid.
Efter mindre end en times stop i Vágar-lufthavnen
returnerer flyet til København med ankomst på Kastrup kl. 15,30 lokal tid.
Idet Atlantic Airways har base på Færøerne, starter
man herfra om morgenen og vender i København
med afgang kl. 12,30. Dermed bliver SAS første fly fra
København til Færøerne, og man når at få passagerer
fra hele Skandinavien med foruden fra enkelte europæiske destinationer.
Fra tid til anden vil det dog ske, at Atlantic Airways
bliver første fly ud af København til Færøerne. Det
vil fortrinsvis blive på mandage, når selskabet har
afsluttet en turn-around med charterpassagerer fra
København til Syd-Europa søndag aften og skal have
maskinen ’trukket hjem’. Så lader man det fortsætte
til hjemmebasen mandag morgen som ordinært
rutefly.
Færøske charterpassagerer, der rejser hjem fra
Syd-Europa på lørdage, kan i visse tilfælde nå SASflyet fra København til Færøerne, idet SAS har lagt sin
lørdagsafgang til Færøerne til om aftenen.
I øvrigt har SAS udtalt, at selskabet ikke har planer
om at gå ind i en priskrig med Atlantic Airways, og
et umiddelbart kik i de to selskabers ’lavpriskalendere’ bekræfter det indtryk. En undtagelse er dog
Ungdomsbilletter, som sælges til en særlig lav pris til
alle ’ungdommer’ under 26 år uden specielle vilkår
om forkøb eller lignende. Sådan er reglerne på hele
SAS’ rutenet – og den mulighed har Atlantic Airways
selvsagt også, selvom den på den korte bane giver
færre penge i kassen.
I konkurrenceøjemed fremstår SAS’ muligheder
for at trække udenlandske passagerer til Færøerne
som mest markant. I kraft af sit Star Alliance-samarbejde, hvilket omfatter 28 luftfartsselskaber, har SAS
forbindelse til så mange som 1.300 lufthavne i 192
lande verden over. Dermed sætter SAS, reelt set,
Færøerne på verdenskortet!

5

Anklage om spionage

REYKJAVIK

Magni Arge anklager tre tidligere SAS-folk, der alle har være tilknyttet Atlantic Airways,
for brud på deres tavshedspligt.

FÆRØERNE

BERGEN

Af Preben Jack Petersen
preben@travelbusiness.dk

AALBORG
BILLUND

EDINBURGH

KØBENHAVN

Niels Mortensen, bestyrelsesformand hos Atlantic Airways,
tager ikke Magni Arges anklager
alvorligt, så længe han ikke
vil fremlægge beviser for sine
påstande.

Magni Arge, der efter 18 år blev fyret fra stillingen
som administrerende direktør i Atlantic Airways,
anklager nu tidligere SAS-folk for brud på deres
tavshedspligt.

MAGNI ARGE – færingen, der sad som administrerende direktør i Atlantic Airways i så mange som
18 år, men som blev fyret fra sin stilling i november
2013 – er i færøsk presse fremkommet med beskyldninger om urent trav omkring SAS’ ny rute mellem
København og Færøerne. Således mener Magni, at
SAS har haft spioner siddende på nøgleposter hos
Atlantic Airways, og at disse personer har forsynet
SAS med informationer, hvilke har muliggjort for
SAS at åbne ruten til Færøerne.
Magni Arge peger på tre personer, der alle sammen har haft ansættelser i SAS, selvom det er 10-15
år siden, og som i de senere år har haft berøring med
Atlantic Airways. Det gælder Jens Wittrup Willumsen
og Søren Jespersen, der begge har været bestyrelsesmedlemmer i det færøske selskab, og endvidere Jørgen Holme, der i en to-års-periode (2013-15)
var engageret som administrerende direktør med
det formål at rette op på det færøske luftfartsselskab
og udarbejde en strategi for virksomheden.

Tavshedspligt
Bestyrelsesformanden i Atlantic Airways, købmand
Niels Mortensen, har i et interview med færøsk TV
udtalt, at han ikke har indtryk af, at SAS’ beslutning
om en flyrute mellem København og Færøerne
skulle bygge på ’hemmelige informationer’ fra kilder
i Atlantic Airways, og at han ikke vil foretage sig
noget i sagen, med mindre Magni Arge fremkommer med et konkret bevismateriale.
Beviser af nogen art har Magni endnu ikke præsteret, hvorimod det vides, at Magni har ’et horn
i siden’ på Niels, idet det var ham, der i november
2013 fyrede Magni.
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Anklage om spionage

Søren Jespersen har afslået at lade sig interviewe
til Færøernes TV om sagen, men har i stedet tilstillet
TV-stationen følgende linjer pr. e-mail:
’Når man sidder i en bestyrelse, har man selvfølgelig
indsigt i selskabets forhold, og man har netop derfor
tavshedspligt – noget, som burde være Magni Arge
bekendt.
Såfremt Magni Arge spekulerer i, om denne fortrolighed er brudt, så siger det vist mere om ham end
om medlemmerne af bestyrelsen.
De personer, der henvises til med SAS-erfaring i
Atlantic Airways’ bestyrelse/direktion, er professionelle folk, og derfor er der selvfølgelig ingen sammenhæng med SAS’ planer om at starte en ny rute.’

Fuld åbenhed
Uanset om der har været en læk eller ikke, kan konstateres, at der altid har været rimelig stor åbenhed
omkring Atlantic Airways. Regnskaberne er offentlige, og Magni har altid selv været meget snaksalig
omkring planer om overgang til en Airbus-flåde m.v.
Da Jørgen Holme overtog efter Magni i november 2013, gik der i begyndelsen et tæppe ned for
nyhedsstrømmen. Men allerede i juni 2014, således
kun et halvt års tid senere, blev en ny strategiplan præsenteret på et pressemøde i den færøske
lufthavn, og den var særdeles detaljeret, og pressemødet efterlod ingen uafklarede spørgsmål.
Hvilke destinationer Atlantic Airways ville beflyve
i Nord-Atlanten, en opdatering af planerne om
fornyelse af flyflåden plus den fremtidige billetprisstruktur kunne man alt sammen læse om sort på
hvidt i det udleverede pressemateriale, ligesom det
blev fastslået, at livsnerven i selskabets trafik uvilkårligt ville være ruten fra Færøerne til København.
Antallet af passagerer mellem Færøerne og Danmark kunne endda indhentes to steder på Færøerne
– både hos Atlantic Airways og i de månedlige bulletiner fra Lufthavnen.

Sammenfattende kan man således fastslå, at SAS
ikke har været afhængig af ’spioner’ hos Atlantic
Airways. Alle oplysninger, SAS har måttet ønske
sig til brug for den ny Færø-rute, har været frit
tilgængelige.
Desuden kan nævnes, at SAS åbner mindst 25
nye ruter om året til diverse destinationer i verden,
og det ville være at gå for vidt at forestille sig, at
sel-skabet skulle gøre sig afhængig af ’hemmelige’
informationer i sådanne projekter. Den teori synes at
være et surt opstød fra en slagen mand.

BARCELONA
PALMA DE MALLORCA

Nyt og bedre

Kontorfællesskab
Hvad Magni Arge muligvis har fået galt i halsen, er
det faktum, at de tre navngivne tidligere SAS-folk
er en del af et større netværk bestående af tidligere
og nuværende SAS-folk. Det er personer, der føler
et fællesskab, både på de private linjer og i deres
professionelle karriere. Og selvfølgelig taler de forretning og giver hverandre tip af forskellig karakter.
Bl.a. kan nævnes, at netop Jens Wittrup og Søren
Jespersen har haft kontorfællesskab i Østergade
(Strøget) nær Kongens Nytorv i København, og en
del af Jens’ forretning drejer sig bl.a. om headhunting. Eksempelvis var det ham, der henledte Niels
Mortensens opmærksomhed på Jørgen Holme, da
Niels, efter at være blevet valgt til bestyrelsesformand i Atlantic Airways i foråret 2013, gjorde Jens
bekendt med, at bestyrelsen agtede at skille sig af
med Magni som administrerende direktør.
Men derfra og så til at afsløre hemmeligheder er
et langt spring, og som Søren Jespersen peger på
i sin mail til det færøske fjernsyn, så er der tale om
professionelle mennesker, som véd, hvad de skal
holde deres mund med.
I øvrigt har Niels Mortensen hele tiden været
bekendt med, at tidligere topmedarbejdere i SAS
kender hinanden og udgør et netværk. Det har ikke
givet anledning til bekymring hos ham.

KRETA

RUTEPROGRAM
GRAN CANARIA

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

VORES RUTENETVÆRK 2016
BY

FLYTYPE

COPHENHAGEN

Airbus A319

3x daglig

2x daglig

BILLUND

Airbus A319

6x ugentlig

2x ugentlig

AALBORG

Airbus A319

2x ugentlig

via CPH

REYKJAVIK

Airbus A319

3x ugentlig

2x ugentlig

EDINBURGH

Airbus A319

2x ugentlig

2x ugentlig

BERGEN

Airbus A319

4x ugentlig

3x ugentlig

BARCELONA

Airbus A319

1x ugentlig

MALLORCA

Airbus A319

1x ugentlig

Atlantic Airways

Vága Floghavn

380 Sørvágur

SOMMER

Faroe Islands

VINTER

Tel +298 34 10 00
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En usædvanlig
flyvning
Travel Service i Prag blev chartret af de danske myndigheder til en flyvning til
Kabul, som hører til blandt de mere usædvanlige.

Af James B. Clinton.
james@travelbusiness.dk

DET TJEKKISKE luftfartsselskab Travel Service udførte i september en flyvning noget ud over det sædvanlige for den
danske Udlændingestyrelsen.
Flyet, en Airbus-320, blev hentet til Roskilde Lufthavn,
hvorfra det skulle transportere fire afghanere, der var afvist
som asyl-flygtninge af de danske myndigheder, til Kabul.
En af afghanerne, en 21-årig ung mand, insisterede efter
ankomsten til Afghanistan på at returnere med flyet til
Danmark, hvilket skete, og manden blev herefter løsladt
og spankulerer nu frit rundt i København!
Turen til Kabul og retur har indtil nu kostet de danske
skatteborgere et beløb i omegnen af DKK 1 mio.
De tre andre afghanere, et yngre ægtepar og deres mindreårige barn, gjorde ved ankomsten til Kabul gældende,
at de også ønskede at returnere til Danmark. Men efter at
afghanske tjenestefolk havde haft en samtale med dem i
Kabul Lufthavn, indvilgede de dog i at blive i Afghanistan,
og efter sigende så den beslutning ud til at være indgået
med de afghanske myndigheder i al fredsommelighed og
frem for alt uden pres.

Blev fikseret
Den 21-årige havde fået afslag på sin ansøgning om asyl
af de danske myndigheder, der herefter havde forsøgt at
returnere ham til Afghanistan ved hele fire tidligere lejligheder. Det skulle hver gang ske med rutefly, men hver
gang havde kaptajn på flyene nægtet at medtage ham
på grund af hans ’vilde opførelse’. Kaptajnerne havde i
samtlige tilfælde påpeget frygten for, at der ville opstå ballade ombord på flyet, hvorfor de af hensyn til både egen
sikkerhed og passagerernes nægtede at medtage ham.
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En usædvanlig flyvning

Derfor valgte Udlændingestyrelsen at chartre et fly fra
et luftfartsselskab, hvor kaptajnen forinden blev orienteret
om besværlighederne med manden, men hvor kaptajn alligevel var villig til at tage ham ombord. Via en flymægler,
en såkaldt Air Broker, fik man chartret et fly hos det tjekkiske luftfartsselskab Travel Service, der hentede de fire
afghanere i Roskilde Lufthavn. Ifølge dagbladet Information, der offentliggjorde historien om den noget usædvanlige udvisning fra Danmark i midten af oktober, medfulgte
seks danske politifolk, en kvindelig læge, en tolk samt en
repræsentant for Ombudsmanden.
Da den 21-årige blev hentet i Vridsløselille Statsfængsel,
blev han fikseret, så man var sikker på, at han ikke var i
stand til at gøre skade på hverken sig selv eller andre.
Hvorfor det var nødvendigt at chartre et fly, der kan medtage næsten 200 passagerer, melder historien ikke noget
om, selvom et ubekræftet forlydende gør gældende, at to
af politifolkene ikke ønskede at rejse med ’et lille fly’.

Ville ikke lukke ham ind!
Da flyet ankom til Kabul, nægtede den 21-årige afghaner
i første omgang at forlade flyet. Men da to officerer med
rang af General henholdsvis Major ankom til lufthavnen og
fik talt med ham, forlod han flyet sammen med dem.
Knap halvanden time senere kom han dog tilbage, fordi
de afghanske myndigheder alligevel ikke ville tage imod
ham. De sagde, at de ikke kunne garantere for hans sikkerhed.
I øvrigt var stemningen hos de afghanske myndigheder
pludselig vendt 180 grader. De virkede meget vrede på de
medfølgende danske politifolk.

Forklaringen viste sig at være, at de tre voksne afghanere
havde beklaget sig over, at de var blevet slået af det danske politi, foruden at de havde været fastspændte under
hele flyturen fra Danmark til Kabul.
Klagen fremgår af et notat fra Rigspolitiets medarbejder,
der et par dage i forvejen var rejst til Kabul med rutefly for
i samarbejde med den danske Ambassade at tilrettelægge
modtagelsesprocessen med de lokale myndigheder.
Ifølge notatet var klagen blevet fremsat under den halvanden time lange samtale inde i lufthavnen mellem de
afviste asylansøgere og de afghanske myndigheder.
Påstandene om vold og fiksering gjorde, at de afghanske tjenestemænd sagde, at de under sådanne omstændigheder overhovedet ikke ville modtage en eneste
afghaner, der ikke selv ønskede at komme hjem, og chartrede fly ville heller ikke fremover blive accepteret, når de
kom fra Danmark..
Enden på komedien blev, at ægteparret med deres barn
blev i Afghanistan, mens den 21-årige mand blev ledsaget
ud til det chartrede fly igen.

’Velkommen til Sandholm’
Hvad der medvirkede til, at man lod ham returnere til Danmark, var hans forklaring om, at han under sin tid i Danmark var blevet kristen. Det var, mens han opholdt sig inde
i lufthavnen, at han pludselig gav sig til at råbe, at han var
blevet kristen.
Da lægen, hvis navn opgives som Alema, hørte det,
forklarede hun, at ’det var alt for farligt at tage imod en
konvertit, idet han, så snart han forlod lufthavnen, ville
være i livsfare’, fremgår det ifølge Information af det notat,
som Rigspolitiets udsendte medarbejder udfærdigede.
Den danske delegation protesterede overfor både
lufthavnspersonalet og de afghanske myndighedspersoner, idet de sagde, at man efter hjemkomsten til Danmark
ville bringe sagen op på ’højt politisk niveau’.
Herefter truede afghanerne først med, at de i så fald heller ikke ville modtage parret med barnet. De skulle med
andre ord også returnere til Danmark.
Det fik danskerne til at acceptere, at den 21-årige rejste
med flyet tilbage til Danmark. Vel ombord – og uden fiksering – satte han sig behageligt til rette i flymaskinen.
Ved ankomsten til Danmark blev han budt velkommen af
Politiet og transporteret til asylcentret i Sandholm.

Efter afhøring blev han sat på fri fod og bor nu på et herberg i Ellebæk i nærheden af Sandholm!!!
Mandens advokat, Marianne Vølund, siger til TRAVEL BUSINESS, at den her refererede udvisningssag hører til de
mere specielle.
Hun har nu skrevet til Flygtningenævnet og anmodet om
genoptagelse af mandens sag. Hun mener, at de danske
myndigheder næppe vil gøre et nyt forsøg på at få ham
udvist af Danmark.
’Den unge mand er såmænd meget sød,’ siger hun. ’Og
når han ellers får lov at være i fred, gør han ikke en kat fortræd.’
Regningen fra Travel Service i Prag lyder på DKK 1 mio. –
udgørende ’fremkørsel’ af fly fra Prag til Roskilde, flyvning
Roskilde-Kabul, et døgns ventetid i Kabul og returflyvning
til Danmark.
Hertil kommer rutefly til den politimand fra Rigspolitiet,
der rejste til Kabul et par dage før delegationens afrejse,
udetillæg til samtlige seks politifolk samt honorar til læge
og tolk.

’En almindelig charter’
Forsøget med at få udvist denne 21-årige afghaner har
været en bekostelig affære for Danmark og vil sandsynligvis vække opmærksomhed på Christiansborg – specielt
fordi manden nu går rundt som ’en fri mand’ i den danske
hovedstad.
For tjekkiske Travel Service har der blot været tale om
et ’ganske almindelig’ charter-opdrag. At de danske myndigheder kun ønskede at få et lille dusin mennesker med
til Kabul, er ikke tjekkernes beslutning. Havde flyet været
fyldt op med passagerer, skulle der selvsagt have været
mere catering ombord og nogle flere cabin staff members.
Men det havde nok ikke gjort den store forskel på fakturaen.
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Rekordlave
Luftfartsselskabernes billetpriser har ikke været så lave
siden finanskrisen i 2008, som de er i dag

Af James B. Clinton
james@travelbusiness.dk

DANSK FLYPRISINDEX’s seneste pristjek af flybilletpriserne
viser, at prisniveauet i øjeblikket er historisk lavt.
Pristjekkene tager udgangspunkt i uge 40, og der ses et
prisfald på næsten alle de udvalgte destinationer. Flere
asiatiske destinationer har endda nået et rekordlavt niveau.
Bl.a. kan man få flybilletter fra København til Beijing for kun
DKK 2.486 kr. t/r og fra Billund til Dubai for DKK 2.126 t/r
eller til Tokyo for 3.576 kr. t/r.
Direktør Ole Stouby fra rejsesøgemaskinen travemarket.
dk siger, at der er tale om et markant prisfald i forhold til
2009, da Dansk Flyprisindex foretog sine første målinger i
forlængelse af finanskrisen. ’Faktisk har gennemsnitspris-

flypriser
erne i uge 40 i år ikke ligget i et lavere niveau i de seneste
otte år, og alene i forhold til i fjor udgør prisfaldet hele 33
pct.,’ oplyser han.
Ifølge Ole skal årsagen til det lave prisniveau findes i
den hårde konkurrence mellem flyselskaberne, og han
kan ikke se nogen ændring i den udvikling i de nærmest
kommende år. intet tyder på at det stopper, mener han.
’I hvert fald forventer jeg, at prisfaldet fortsætter resten
af 2016, hvor vi vil se endnu lavere flypriser på især de
interkontinentale flyruter. Konkurrencen er ekstremt
hård mellem de store flyselskaber til mange af de mest
populære destinationer. Så længe, der er overkapacitet i
markedet, vil forbrugerne nyde godt af de lave flypriser,’
konstaterer han.

Indhold
Følgende destinationer indgår i Dansk Flyprisindex:
Europa: Amsterdam. Barcelona, Berlin, London, Oslo,
Paris, Prag, Rom, Stockholm, Wien.
Interkontinentalt: Bangkok, Beijing, Dubai, Johannesburg, Los Angeles, Mexico City, New York, Rio de Janeiro,
Sydney, Tokyo.
Dansk Flyprisindex udgives hver fjerde uge af rejsesøgemaskinen travelmarket.dk baseret på en oversigt
over de billigste returflybilletter til de ti mest populære
europæiske henholdsvis oversøiske destinationer.

Rekordlave flypriser
’I lige så lang tid, vi har overkapacitet af fly
på markedet, vil der være priskrig mellem
luftfartsselskaberne,’ siger Ole Stouby.

Luftfartsselskabernes billetpriser har ikke været så lave siden finanskrisen
i 2008, som de er i dag.
Af James B. Clinton.
DANSK FLYPRISINDEX’s seneste pristjek af flybilletpriserne viser, at prisniveauet i øjeblikket er
historisk lavt.
Pristjekkene tager udgangspunkt i uge 40, og der ses et prisfald på næsten alle de udvalgte
destinationer. Flere asiatiske destinationer har endda nået et rekordlavt niveau. Bl.a. kan man få
flybilletter fra København til Beijing for kun DKK 2.486 kr. t/r og fra Billund til Dubai for DKK
2.126 t/r eller til Tokyo for 3.576 kr. t/r.
Dansk Flyprisindex nr. 97 – uge 40/2016 – Gennemsnitspriser:
Dansk Flyprisindex nr. 97 – uge 40/2016 – Gennemsnitspriser:
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‘CPH er ved at drukne
i sin egen succes’
De 10 største airlines på Kastrup retter sønderlemmende kritik mod Danmarks hovedlufthavn.
Af Preben Jack Petersen.
preben@travelbusiness.dk

ALDRIG FØR ER en så voldsom kritik rettet mod Københavns Lufthavn som den, der kom op på bordet ved et
møde med de 10 største brugere (luftfartsselskaber) af
lufthavnen, som Luftfarts- og Bygningsstyrelsen var vært
ved onsdag 17. august.
Kritikken spændte mellem alt fra sikkerhedsproblemer (!) til elementære ting som fejlagtig information på
display’erne i afgangsområdet om eksempelvis, hvor lang
tid det aktuelt ville tage at passere sikkerhedskontrollen.
I Styrelsens referat fra mødet nævnes ikke noget konkret om årsagerne til de forhold, luftfartsselskaberne finder
kritisable, bortset fra at der dog gøres opmærksom på
det uheldige i, at ankommende og afrejsende passagerer
blandes i én stor pærevælling, hvilket ofte gør fremkommeligheden i transitområdet besværlig for ikke at sige
umulig. Men den gennemgående tråd i kritikken giver skin
af, at CPH er mere interesseret i at gavne sine kommercielle
interesser end at sikre komfortable arbejdsforhold for luftfartsselskaberne.

‘CPH er ved at drukne i sin egen succes’

Participants:
Air France
Atlantic Airways
British Airways
Lufthansa
easyjJet
Emirates
Norwegian
Qatar Airways
SAS
Singapore Airlines
Danish Transport and Construction Agency (TBST)
Furthermore, BARD as well as Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) were invited with observer
status.

Agenda
CPH-ledelsen havde, da nærværende udgave af TRAVEL
BUSINESS gik i trykken, ikke kommenteret den massive
kritik, der også omhandler urimeligheden i, at CPH ofte
vælter ankommende bagage fra fire til seks fly ned på ét
og samme bånd i Ankomsthallen, mens båndet ved siden
af kun rummer bagage fra to fly.
Miseren omkring CPH’s bagagebånd har også haft den
beklagelige virkning, at informationen på display’erne
om, hvilket bånd bagagen ’lander på’, fjernes, inden bagagen overhovedet er nået at komme frem til fordeling på
båndene! Dermed er passagererne gået forvirret rundt
uden at kunne finde ud af, hvad der er sket eller vil ske med
deres bagage.
På mødet med de 10 luftfartsselskaber blev som et
skrækeksempel nævnt en episode, hvor al håndtering af
ankommende bagage var brudt totalt sammen for CPH,
hvilket havde fået CPH til at meddele de ’bagage-ventende’ passagerer, at deres bagage ikke kunne leveres på
bagagebåndene, og at passagererne derfor måtte forlade lufthavnen uden sin bagage, som i stedet ville blive
fremsendt samme aften alternativt den følgende dag med
taxi!!!
CPH handlede i nævnte tilfælde helt uden om luftfartsselskabernes ankomstservice, hvorved luftfartsselskaberne ikke havde det mindste styr på, hvilke passagerer som
ikke havde fået sin bagage med, og hvor mange kolli der
var tale om.
I samme forbindelse blev det kritiseret, at CPH henstiller
sådan bagage på åbent areal i ankomsthallen, hvor hvem
som helst kan gå frem og tage de kufferter, han eller hun
har lyst til.

1. I ntroduction to the capacity inspection, TBST

Mange klagepunkter

TBST explained that the basis for the evaluation
is the capacity need up to 2018 or longer and will
among other things be based on the expectations
to the traffic development. TBST emphasized
that this opportunity for the airlines to express
their perception of the capacity of the airport only
concerns the evaluation, and does not change the
normal conditions where airlines directly address
problems vis-à-vis CPH in relation to the airport.

På tilsvarende vis havde de 10 største luftfartsselskaber i
Københavns Lufthavn mange andre punkter at beklage sig
over.
Selvom CPH ikke var inviteret med til mødet, må man
udgå fra, at mødereferatet er kommet lufthavnens administrerende direktør, Thomas Woldbye, i hænde, og at han
allerede er i gang med at rette op på de værste skævheder.
Mødereferatet publiceres i sin helhed i forbindelse med
nærværende artikel.
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Minutes from user meeting on capacity in
Copenhagen 17th of August, 2016

2. D
 iscussion on experienced capacity
3. S ummary
Ad 1) The Danish Transport and Construction
Agency (TBST) made a short introduction on
the purpose of the meeting today. As part of
the yearly evaluation of the capacity of Copenhagen Airport (CPH), the agency uses this
meeting to receive comments on the capacity
experienced by the airlines. TBST furthermore
explained that at this meeting it will be possible for the airlines to present any comprehensive comments they may have to the following
key areas of the airport’s production:
• Open spaces for arriving passengers
• Queuing areas at check-in
• Baggage drop-off
• Self-service desks
• Security
• Circulation areas
• Baggage claim
• Passport control
• Gates for aircraft
• Runway capacity
• De-icing capacity
’TBST also mentioned the areas which are not a
part of the inspection.

The airlines stated that parking capacity should
be included in the capacity inspection, as this is
controlled by CPH and also part of the infrastructure at the airport. TBST mentioned that if the
forthcoming aviation strategy will have focus on
capacity issues, the airlines will have the possibility to come forward with their comments on the
authority’s inspection of CPH, including the area
covered.
The airlines stated that SLA should not be part
of the capacity inspection, as the SLA are commercial outcome of negotiations the airport and
the airlines.
The airlines suggested that TBST should calculate ratios such as the ones below in order to
measure if CPH is expanding and developing the
airport according to the amount of passengers:
− Chutes/passengers
− Baggage/passengers
− E tc.
The airlines stated that the crew security check
should be included in the Agency’s capacity
check, as this is a hampering factor at the airport.
At the moment, there is only one lane which according to the airlies is overcrowded. The airlines
suggested that the crew security check is moved
to T2 next to odd-size baggage where there are
fewer passengers.
Ad 2) The airlines comments to the 11 areas of the
capacity inspection:

1. Departure-terminals and check-in:
− T here are not enough check-in counters.
Especially in T2 this is a problem. According to
the airlines, they have enough manning, but
CPH does not supply the sufficient amount of
counters.
− Today the counters are appointed according to
seat capacity (e.g. 225 seats equals 6 counters).
The airlines finds that CPH ought to look at
the mix of passengers of each airline, as some
airlines carry types of passengers that have a
larger need for manned check-in counters than
others as they carry more luggage, first class
passengers etc.
− The airports in Munich, Singapore, Oslo,
London Heathrow and Billund are examples of
airports where the allocation of counters are
more flexible than in CPH.
− P
 H should be able to accommodate e.g. first
class passengers, otherwise it is to be seen as a
low-cost airport.
− There is lacking seats for passengers with
reduced mobility.
− C
 ruise passengers are handled in the tent
across the road. Airlines find this product insufficient.

− Due to the mix of arriving and departing
passengers the passenger flow in T3 is not
functioning well.

2. Security check:
− Airlines find that the signs showing the expected waiting time in security don’t reflect the
real time in line for the security check.
− In peak the passengers can’t get access to the
fast track due to the long ques.
− The ongoing expansion of the queing area in
front of the security check will not give the sufficient space, as the number of passengers at
the airport is increasing
− At times with many passengers and long
ques, the airport designs the lines so that they
wound on the balcony (in an s-shape). That way
the sensors measuring the waiting time cannot
measure the line, and therefore the time shown
on the signs will be incorrect
− This summer, passengers have been delayed
on a daily basis in the security control, leading
to missed flights and off-loading of baggage.
Airlines can provide data to support this
− In July, SAS experienced more than 50 delays
due to passengers getting delayed in the security check, even though SAS opened the SAS
Fast Track for passengers waiting in line at SCS
− SAS has three Fast Track lanes and not four as
stated in the paper from CPH.
− Some airlines stated that they would like CPH
to have a screening system before security, similar to the systems in for example Billund and
Prag airport. Prag has furthermore maximum
limits for hand baggage set by the Authority.

3. Airside terminals:
− A
 irlines overall commented on CPH being a
congested airport. Arriving and departing
passengers in the same area causes huge
overcrowdings. Due to the airport being centralized, different passenger type needs are not
met, as the area have to comprise all needs.
− The airport has stated that they will expand the
area in two years from now. However, this will
not be sufficient.
− CPH is a very commercial airport, and they
design the airside terminals to slow down passengers, e.g. by letting the signs towards gate
A and B point in the opposite direction in order
to lead passengers through the shopping area
before leading them to the correct gate. This
causes delays for passengers in lack of time. On
wayfinding and passenger information, CPH
is performing on average compared to other
airports.
− The area contains do not have sufficient (free)
seats for passengers.
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− A
 irlines pointed out that airside terminals
should not be a priority at this point of time, as
other areas are more vital.
− In order to speed up boarding processes, and
in order to improve security waiting times, CPH
should provide each gate with a baggage tag
printer. This is standard equipment in Oslo,
CDG and most German airports.
− Chute for hand baggage for working environmental reasons, and to avoid passengers to
pull luggage tag when they walk through the
bridge to the plane, as they have in Oslo.
− Some airlines mentioned that they would like
to have a bag meter with a simple weight for
screening of too heavy hand baggage before
security. The hat shelfs are only approved to 40
kg each, and should there be a tough landing
the baggage could fall out.

4. Passport Control:
Some airlines mentioned that the que at Passport
Control must be reduced. Too many Pax miss their
flight due to long waiting time.
− The airlines wish dedicated passport booths to
fast track passengers. The Police will not allow
this due to the Danish Constitution.
− The problem with the existing booths is that
they are not flexible (except from the ones in
GO), so that they can only be used for either
immigration or emigration. This has led to long
lines for especially long-haul carriers in 2016.
− The new e-gates are out of order most of the
time, and there is no back-up system (e.g.
police personnel, etc.).

5. Departing Baggage:
BF3 was taken into use in 1998, and no new sorters have been installed. The capacity has not been
enlarged at the existing sorters. Only the baggage
hotel has been expanded.
− This said, the system is more stable now, however airlines wish more information on capacity
expansion.
− There is not sufficient space in the BF3 area,
however estimated sufficient space in the BF2.
Airlines suggest moving handler offices away
from BF3 in order to make more space.
− The main issue is that the handlers have to
deliver local bags and transfer bags at separate
belts. Airlines find that it should only be necessary with common belts as it is in most other
airports, (i.e. Oslo, Munich, Zurich, Vienna and
Frankfurt).
− The area is so congested, that it is only a matter
of time before accident happens.

6. Arriving Baggage:
The baggage allocation on belts is a problem.
CPH sometimes puts baggage from four to six
aircraft at one belt, and only baggage from two
aircraft on the neighbor belt. Airlines wish more
coordination.

− C
 PHs overall performance has been the same
this summer compared to last summer –
though, the stabil ity has improved.
− Irregularities and breakdowns challenge the
capacity to the limit, and beyond. Airlines find,
that storage of baggage should not be placed
in areas that passengers have access to, due to
thefts. Storing baggage in the baggage reclaim
area also challenge the space for waiting areas
for passengers.
− This summer, CPH found that there was too
many passengers waiting for baggage due to a
break down, and decided to send them home
without their luggage. Airlines need passengers
to fill out a form before they leave the airport.
Even so, airlines acknowledge that CPH might
have done this for safety reasons.
− Passenger communication, signs etc.: Airlines
find that communication to the passengers at
the baggage reclaim area should be improved.
The communication is CPH’s responsibility:
i. T he passengers satisfactory with the airline
is closely linked to the experience they have
when receiving their baggage. Therefore it is a
‘unfortunate that passengers waiting 30 minutes before the first bag arrive in CPH’. Airlines
mentioned Singapore Airport where this on
average takes 10 minutes.
ii. CPH stops signage after 30 minutes, leads to
that passengers cannot find their luggage due
to late arrival at the baggage reclaim area.

7. Arrival area:
− S ee item 1.
− Some airlines mentioned that for working environmental reasons there should be an elevator
or similar at the entrance in terminal 2 for crew
with baggage.
− Some airlines mentioned that the crew should
have an entrance at the old terminal 1 or the
possibility to go inside from the parking area in
the old terminal 1 to terminal 2. Best practise
is OSLO.

8. Stands (passenger stands):
− S ome airlines stated that there is a need for
more stands where the possibility for boarde/
deboarde by the back stairs exist, to make sure
the turnaround time is feasible
− In general, airlines find that looking at capacity,
the agency need to take the different type of
stands into account ex. contact stands, remote
stands etc. Airlines find that the capacities on
particular stands are under pressure. Airlines
wish that the agency introduces minimum
limits of stands.
− Some airlines mentioned that remote parked
aircraft constitutes a significant deterioration
of quality and is unacceptable whatever the
reason. Some airlines are parked 100 pct. at
contact stands.

− T he airlines in general stated that there is not
sufficient space for handling equipment at the
gates. The gaps are too narrow between the
stands and the safety zone, due to too small
stands. The issue has grown after the extension
of pier C. Airlines mentioned particular gate
C27 to be considered the worst.
− The handler equipment for the stands needs to
be in place when the aircraft arrives in order to
make a quick turnaround.
− CPH asks of the handlers to use electric equipment, but there is not access to a sufficient
amount of power plugs at the gates.
− Airlines continuously address this to the airport, however CPH tends to ignore.
− Some airlines noted that this matter has led to
findings at inspections.
− Moreover, airlines find that screens at each
stand should be standard equipment as in
MUC, OSL, LGW, CDG, LHR a.o. As the situation
is now, the pilots rely on information from the
handlers on when to start the aircraft. Unreliable reports often lead to misunderstandings
in the communication. The matter has been
addressed to CPH.
− Some airlines find that the A-CDM/TOBT
schedules should be visible for pilots to avoid
delayed flights.
− Due to the pressure on stands, a larger number
of wide-body (WB) aircraft are parked remote.
Airlines find that the bus gate facilities in general
are not up to standard. Moreover do they find,
that there are not enough buses to carry the passengers from the WB aircraft to the terminals.
− There is no WB stands within the Schengen
area.
− Airlines have addressed the problems with the
stands at the AOC meetings.

KUN 35 MINUTTER MELLEM
SØNDERBORG OG KØBENHAVN

FLYV
SORT

9. Cargo stands :
No comments

10. Deicing:
The infrastructure at the deicing platforms is
not optimal. Especially platform V is difficult to
get access to which causes expensive in extra
fuel. Platform A should be able to take all flight
sizes, which will bring down the taxiing and the
amount of fuel. Best practice airports were mentioned to be OSL, HEL and MUC.
− The cross-handling works very well.
− In generel, airlines find that the capacity in
peak isn’t sufficient. Waiting time increase the
cost and time of operation.

11. Lanes:
CPH performs well on snow clearance at the
lanes. Airlines wish that the clearance should
include the areas around the stands as well, due
to safety reasons as well as the handling and
turnaround to take place in the estimated time.
Best practice airports are: HEL, OSL.

Hos os får du gratis parkering og kun 20 minutters
Check-in tid i Sønderborg Lufthavn.
Piloten hilser dig personligt velkommen.
Om bord på flyet er der gratis drikkevarer og
snacks fra lokale leverandører. Og naturligvis kan
du strække benene så laaangt du ønsker.

te
Den hur tigs
vej mellem
og
Sønderborg
København

Book din billet på

www.alsieexpress.dk
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‘CPH er ved at drukne i sin egen succes’
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Calypso-terminalen
i Karup støves
af efter 20 år

Jesper Rungholm fra Danish Air Transport (DAT) hjælper Karup Airport til at
blive en stærk, midtjysk lufthavn.
Af Preben Jack Petersen.
preben@travelbusiness.dk

JESPER RUNGHOLM fra Danish Air Transport (DAT) har
meldt sig med et projekt, der skal skabe nyt liv i og omkring Karup Lufthavn – først og fremmest med ruten til
København og desuden som base for chartertrafik. Jespers aktivitet kommer i kølvandet på hans succes med at
få rutetrafikken til og fra Bornholm op i omdrejninger, og
lufthavnen på Færøerne har ligeledes kontakt til ham med
henblik på at få et supplement til Atlantic Airways’ trafik.
Når det gælder Karup Lufthavn, drømte denne midtjyske
lufthavn allerede i 1995-96 om at blive en storlufthavn
primært med masser af chartertrafik. Men planerne blev
aldrig til virkelighed, idet rejsearrangøren Calypso Verdensrejser, som dengang skulle have været omdrejningspunktet i projektet, viste sig at bestå af luftkasteller og derfor
i stedet endte med at blive Danmarks største konkurs i
rejsebranchen kun ni måneder efter at være startet! Nu, 20
år senere, forsøger midtjyderne igen – denne gang med
den rutinerede og ihærdige Jesper Rungholm fra Danish
Air Transport som sagkyndig.
DAT har fløjet mellem Karup og København siden 29.
marts 2015, da Norwegian gav op. Norwegian havde
overtaget ruten i forbindelse med Cimber Sterling’s
konkurs i maj 2012.

Trafikalt knudepunkt

Den store terminalbygning i Karup Lufthavn
blev oprindeligt bygget med henblik på
den megatrafik, som Calypso Verdensrejser
havde udlovet. Men Calypso-firmaet gik
konkurs i oktober 1996 med et minus på DKK
20 mio. – kun ni måneder efter, at man var
startet!
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DAT flyver mellem Karup og København med syv turnarounds på alle hverdage og med enkelte flyvninger i
weekend’erne. Meningen er at øge antallet af afgange i
hver retning til 10 daglige (mandag-fredag), så der ’altid’ er
et fly til hovedstaden.
Endvidere vil billetsystemet blive individualiseret på en
sådan måde, at der udbydes billige billetter til grupperinger af borgere, der ikke udgør primærpublikummet for rejser
til hovedstaden – dvs. skoleungdom og studerende hhv.
pensionister, etc. Sådanne billetter vil først og fremmest
blive udbudt på afgange med tyndt passagergrundlag.
En vigtig faktor i projektet er den offentlige transport til
og fra lufthavnen i Karup. Den opgave er lagt på lufthavnens skuldre, og efter hvad lufthavnschefen Frans BjørnThygesen oplyser overfor TRAVEL BUSINESS, er den del
af projektet sværere at løse end, hvad man umiddelbart
skulle tro:
’Det skyldes, at flere kommuner berøres af et sådant trafiksystem, og desuden er også Regionen impliceret, så der er
mange vinkler at tage hensyn til. Men jeg både håber og
tror, at vi finder en løsning, idet vort projekt er for vigtigt

Calypso-terminalen i Karup støves af efter 20 år

til, at det skal stå og falde med fremkommeligheden til
lufthavnen,’ siger han.
Af en pressemeddelelse, som Karup Lufthavn distribuerede på et møde med lokale medier ultimo august,
fremgår, at hovedtemaet i planerne er ’at gøre Karup
Lufthavn til et trafikalt knudepunkt foruden at være en
lynhurtig genvej til København’.
Først og fremmest skal passagererne ifølge pressemeddelelsen hentes i de omkringliggende byer, hvilket vil sige
Herning og Holstebro samt Viborg og Silkeborg. Desuden
vil man ’lokke kunder fra Aarhus til Karup’, og i det hele
taget blæser man til kamp overfor lufthavnene i Billund,
Aalborg og Aarhus.

’Karup ukendt i København!’
Incl. de københavnske passagerer, der starter deres rejse
i København, budgetterer Karup Lufthavn med igen at
komme op på 300.000 årlige passagerer:
’Det tal kan vi nå igen – ikke mindst fordi vi samarbejder
med en dynamisk og professionel operatør som DAT, der
har mange års erfaring i indenrigsflyvning,’ siger Frans.
Han oplyser, at DAT gennem de første seks måneder af
2016 har haft en passagerstigning på 25 pct. sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
I samme forbindelse siger han, at Karup Lufthavn skal
igangsætte en betydelig og effektiv markedsføring både
lokalt og i den anden ende af ruten, således i hovedstadsregionen, idet det er opfattelsen hos både bestyrelse og
direktion i Karup Airport, at københavnerne, og til dels
sjællænderne som helhed, ikke har nogen konkret viden
om, hvor i Kongeriget Karup er beliggende..!
Karup Airport, som den midtjyske lufthavn også kalder
sig, agter at skifte navn for bedre at stadfæste beliggenheden i københavnernes bevidsthed, og har i den anledning udskrevet en offentlig konkurrence på Nettet. Med en
form for selvironi har Karup Airport lanceret en hjemmeside med domænet ’ukendt-lufthavn.dk’
Et konkret forslag har allerede været publiceret. Det lyder
Aarhus Vest, men det bliver dumpet af erfarne marketingfolk, der karakteriserer den betegnelse som ’overambitiøs’
eller nærmere ’urealistisk’. Bl.a. peges på, at passagerer
med Holstebro, Viborg og Ringkøbing som mål næppe vil
gå op i et fly til Aarhus og ej heller til Aarhus Vest.
Forslagsstilleren har muligvis hentet sit påhit fra Ryanair,
idet det irske lavprisselskab for nogle år siden fløj på Sturup-lufthavnen 70 kilometer fra Malmö, og den destination

blev markedsført som Copenhagen East. Men irerne
fik så megen kritik fra oprørte passagerer, der følte
sig strandsatte i Sturup med næsten to timers transporttid til den danske hovedstad, at selskabet fragik
Copenhagen East og i stedet kaldte lufthavnen ved
dens rigtige navn, Malmoe-Sturup.
En fordel for Karup Airport er imidlertid, at Aarhus
Kommune, på opfordring fra EU, har foretaget en endelig skrinlægning af planerne om en ny lufthavn i
Aarhus-regionens nordvestlige hjørne. I hvert fald vil
EU ikke støtte projektet økonomisk, og uden tilskud
fra EU bliver der ikke nogen ny Aarhus-lufthavn.
Aarhusianerne må fortsat nøjes med Tirstrup – eller
måske Karup.

Chartertrafik
Både Apollo Rejser og Bravo Tours har tilkendegivet,
at de fra sommeren 2017 etablerer ugentlig chartertrafik fra Karup – uanset lufthavnens fremtidige
navn. Måske bliver den chartertrafik, der starter i
det små med en enkel destination hos hver af de
to, begyndelsen til noget større, så den midtjyske
lufthavn ender med at komme op i de dimensioner,
som Calypso Verdensrejser havde ambitioner om
inden sin konkurs i efteråret 1996, og som man
foregøglede lufthavnens bestyrelsesformand, viceamtsborgmester N. O. Hansen (V).
N. O., som lufthavnsformanden omtaltes i folkemunde, var meget autoritær, og han yndede at være
den, der bestemte. Det skete også, da han lod sig
besnære af den unge, flotte og nærmest smukke Anette Essemann, der sammen med sin kompagnon,
Kurt Steffensen, besøgte N. O. på hans borgmesterkontor i Herning. (N. O. Hansen var borgmester i
Herning før sin tid som viceamtsborgmester.)
Anette og Kurt var dem, der etablerede Calypso
Verdensrejser med en indbetalt startkapital på DKK
1 mio., hvilken sum imponerede på mange af de
Jesper Rungholm – CEO i Danish Air Transport og
medejer af samme. Han er en mand fuld af energi og
altid med mange idéer i ærmet. Han er med stor succes
gået ind på ruten mellem København og Bornholm med
voksende passagertal som resultat, og når han også
får Karup-projektet på skinner, venter lufthavnen på
Færøerne på hans gunst.

mennesker, de kom i kontakt med, bl.a. N. O. Det var
dog ikke hverken Anette eller Kurt, der skød pengene ind i firmaet, men nærtstående personer, bl.a.
Kurts far, Søren Jørgen Steffensen.
De to unge mennesker, begge med tidligere ansættelse i Larsen Rejser, berettede i detaljer om den
enorme trafik, de ville iværksætte til og fra Karup,
og N. O. var fuld af begejstring, da han informerede
lokalpressen om planerne. Det var også rimelig let
for ham at få hele lufthavnsbestyrelsen, som han
selv var formand for, til at nikke ja til forslaget om
at lade opføre en to etagers stor terminalbygning til
næsten DKK 10 mio.
Terminalen nåede dog ikke at blive anvendt ret
meget, før Calypso Verdensrejser i oktober 1996 gik
konkurs. Den hurtige konkurs var først og fremmest
forårsaget af, at alle ’verdensrejserne’, med næsten
daglige flyafgange til Florida, blev solgt til et pænt
stykke under kostprisen, og på den måde kunne der
selvsagt kun blive tale om en underskudsforretning.

Dømt i Højesteret
Idet firmaets kasseskrin ved konkursen var tømt – i
hvert fald var det tomt – stod kreditorerne tilbage
med et samlet krav på omkring DKK 20 mio., hvoraf
halvdelen hidrørte fra kundernes forudbetaling for
rejser. Disse DKK 10 mio. blev dog dækket af Rejsegarantifonden, så passagererne led, teoretisk set, ikke
noget tab. Men til gengæld gik de glip af deres rejser, eftersom ikke noget andet rejsebureau kunne/
ville præstere lignende rejse for de underskudspriser, Calypso havde solgt dem til, og desuden måtte
passagerer, der var blevet snydt, igennem en masse
’vrøvl og ballade’ hos Rejsegarantifonden, advokater
m.v.
Samtidigt med konkursen gjorde Kurt Steffensen
sig usynlig. Han forsvandt så at sige ’ud i den blå
luft’. Ingen mennesker vidste, hvor manden fandtes,
selvom et rygte gjorde dog gældende, at ’han var
taget på ferie til Egypten’, og andre har siden oplyst,
at Kurt havde taget fast ophold i Egypten ’med hemmelig adresse’.

Frans Bjørn-Thygesen – tiltrådte som lufthavnschef i
Karup i foråret i år. Han er tidligere turistchef og ser nu
frem mod den opblomstring, som Karup Lufthavn står
overfor.

Et ATR-72-fly af den type, som DAT bruger på ruten KarupKøbenhavn. To sådanne fly er i brug på ruten, og DAT
overvejer at anskaffe et tredje fly, når man kommer op på 10
daglige turn-arounds.

Til gengæld var Anette Essemann tilgængelig.
Hun mødte op i Skifteretten, hvor hun forklarede, at
’set med hendes øjne var det hele bare løbet løbsk’.
Hun oplyste også, at Kurt Steffensen var den, der i
dagligdagen havde truffet alle afgørende beslutninger i firmaet, selvom det formelt var hende, der var
selskabets administrerende direktør.
Anette optrådte i Skifteretten så diskret, som det
var muligt med en hær af reportere og fotografer
omkring sig. Hun var ikke bare flov over pludselig
at være i centrum i den største konkurssag, dansk
rejsebranche nogensinde havde oplevet. Men hun
var ked af at figurere i pressen med sit efternavn,
idet faderen var ansat i Udenrigstjenesten og besad
en høj post i USA.
Da den værste storm havde lagt sig, blev Anette
ansat af Hanne og Niels Stjernegaard i Stjernegaard
Rejser i Hellerup, hvor hun virkede uden opmærksomhed udefra. Det var hendes første skridt til en
tilbagevenden til en normal tilværelse.
Fra Stjernegaard Rejser kom hun videre til firmaet
Flint & Hvid’s i Hellerup, der var specialist i økologiske fødevarer, og hvor hun arbejdede i flere end 10
år, inden hun i 2011 etablerede sig som selvstændig
konsulent med turisme som speciale.
Som et kuriosum kan nævnes, at Anette var ansat
som marketingpige hos BLO Advertising i Gammel
Mønt i København i midten af 1980’erne. BLO var
ejet af Bente Olesen, dengang gift med journalist
Ejvind Olesen fra Berlingske Tidende.
Rejsegarantifonden forfulgte sagen ved at udtage
stævning mod ledelsen i Calypso Verdensrejser med
krav om fuld erstatning. Byretten og Landsretten frifandt ledelsen, hvorimod Højesteret fandt, at ledelsen havde et delvist personligt ansvar for konkursen
og derfor dømte ledelsespersoner i selskabet til at
betale DKK 5 mio. i erstatning til Fonden.

H. C. Østerby – borgmester i Holstebro og bestyrelsesformand
i Karup Lufthavn. Både Holstebro Kommune og de otte øvrige
kommuner, der er medejere af Karup Lufthavn, giver økonomisk opbakning til projektet om en mere synlig midtjysk
lufthavn med øget trafik.
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Lavprishotel
som segment
Cabinn fører stort angående lavprishoteller, hvor også Arp-Hansen er hoppet på vognen.
Zleep arbejder ihærdigt med lejede hotelejendomme i forskellige standarder.
Af Preben Jack Petersen.
preben@travelpeople.dk

PÅ DET DANSKE MARKED findes i dag to kæder, der har
specialiseret sig i såkaldte lavprishoteller – det er først og
fremmest giganten Cabinn, mens Zleep-kæden befinder
sig et godt stykke længere nede på stigen. Begge disse hotelkæder bygger på luftfartens idéer om lavpriser – kun det
absolut nødvendige for at blive flyttet fra punkt A til punkt
B, men ingen lounges med gratis mad og drikke eller internationale magasiner. Flere af de ordinære hotelkæder
overvejer at gå i samme spor. Således har Arp-Hansen
allerede præsenteret en efterligning med sine to Wake-Uphoteller i København.
Bag Cabinn-kæden står den 71-årige ingeniør Niels
Fennet, der havde sin debut på markedet allerede i 1990,
da han åbnede et Cabinn-hotel på Danasvej på Frederiksberg i København. Trods lave værelsespriser gik det i begyndelsen noget trægt med at få kunder til hotellet, men
Niels var en stræbsom herre og kæmpede bravt. Så snart
han havde nået break-even, anskaffede han sit næste hotel,
og i dag udbyder han lige i overkanten af 3.000 værelser på
ni forskellige hoteller. For nylig holdt han rejsegilde på en
udbygning af sit største hotel, Cabinn Metro beliggende
i Ørestaden. Det hotel har godt og vel 700 værelser i fire
forskellige varianter, og den nye tilbygning indeholder 520
værelser.
Med over 1.200 værelser udviser han dermed noget af en
tyrkertro på Ørestadens fremtid – erhvervslivets udvikling
i området samt nærheden til både Bella Center og Københavns Lufthavn. At Bella Center har sine to egne hoteller
– Bella Sky og Crowne Plaza – synes ikke at bekymre den
erfarne bygherre. Lavprishoteller vil altid kunne klare sig
ved siden af luksushoteller, mener han.
Niels har tillige søsat et projekt sammen med IKEA, som
forventes at stå færdigt i midten af 2019. Det får en central
beliggenhed på det forhenværende DSB-område umiddelbart syd for den tidligere Københavns Godsbanegård
vis-a-vis indkøbscentret Fisketorvet på Kalvebod Brygge.
Her tilføres markedet yderligere 1.220 værelser.
Allerede i dag er Cabinn den suverænt største spiller på
lavpris-hotelmarkedet, og på grundlag af dagens billede
vil Cabinn også være den største hotelkæde i Danmark
i det hele taget, når projektet på Kalvebod Brygge står
færdigt.

Sverige
Niels lægger ikke skjul på, at hans virkelyst ikke stopper her.
Han har kig på Sverige, hvor samarbejdspartneren IKEA fra
hotellet overfor Fisketorvet som bekendt har hovedkontor
i Älmhult i Småland. På den svenske side er mulighederne
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Niels Fennet sætter tempoet op
– i takt med at han også bliver ældre.

betydelige, mener han.
Andre mennesker, der ’glemmer’ at stå af, når den officielle pensionsalder indtræder, gearer oftest ned hen ad
vejen, men når det gælder Niels Fennet, synes lysten til at
skrue tempoet op i takt med den højere alder at gøre sig
gældende.
Dertil skal nævnes, at Niels gør meget ud af at erindre
om, at hans direktion består af tre personer – udover ham
selv sidder både hustruen Lise, som er jævnaldrende med
ham, samt ’en ung mand’ på godt og vel 50 i direktionen.
Sidstnævnte hedder Jesper Sander og har været med ’hele
vejen’. I 1980’erne læste han jura på Københavns Universitet, og allerede inden, han blev færdig hermed, søgte
han job i et rådgivende ingeniørfirma, hvor hans opgave
primært kom til at bestå af gennemgang af kontrakter m.v.
Firmaet var ejet af Lise og Niels Fennet – og Jesper fik dér
en ledende position.

Hentede idéen hos DFDS
I 1990 var Niels, som han har fortalt mange gange, passager på den ene af DFDS’ to Oslo-færger, og på den tur fik han
idéen til at indrette et hotel efter skibets kahyt-princip. Kort
og godt skulle både seng, et natbord, TV og badeværelse
være samlet på et minimalt antal kvadratmeter.
’Tanken var selvfølgelig, at værelserne kun skulle udstyres
med det, gæsterne absolut har brug for, men i øvrigt ikke
noget unødvendigt fryns,’ fortæller Niels.
Niels forelagde sin plan for både hustruen og Jesper –
og begge nikkede ja. Navnet til det nye firma lå ligefor, og
Jesper fik på salomonisk vis en ejerandel på 10 pct.
I dag ejer han 11,5 pct., og eftersom selskabet i fjor gav et
overskud på DKK 100 mio., og Niels er blevet milliardær, er
det ikke svært at regne ud, at Jesper er ganske tilfreds med,
hvad han har fået ud af sit medarbejderskab hos Cabinn.
(Lise og Niels har en registreret formue på DKK 1,2 mia.,
og på Berlingske Business’ liste over Danmarks 100 rigeste
indbyggere i september i år indtog parret en 76. plads.
Jespers formue er registreret til DKK 86 mio.)
Som bekendt lever ingen mennesker evigt, selvom
ånden kan eksistere mange år efter deres død. Men hvad
sker med Cabinn-hotellerne den dag, Lise og Niels ikke er
tilbage her på Jorden?
Niels har ikke meget for at udtale sig om det emne, men
analytikeren Ole Egholm har tidligere givet udtryk for,
at Cabinn i dag er et så stærkt brand i markedet, at han
forudser, at mere end én kapitalfond vil melde sig som
interesseret. Niels’ samarbejde med IKEA kommer ifølge
Ole næppe heller til at mindske interessen.
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VeLkOmmen tiL
CAbinn VeJLe HOteL

Zleep og Arp-Hansen
Zleep Hotels er det koncept i Danmark, som kommer
nærmest Cabinn. Alligevel kan de to virksomheder ikke
helt sammenlignes.
Hovedforskellen er, at Cabinn i samtlige tilfælde står som
ejer af sine hotelejendomme, mens Zleep overvejende gør
brug af lejede ejendomme – endda i meget forskellige
standarder. Derfor kan man heller ikke få et reelt indtryk
af økonomien hos Zleep, idet kun driftsselskabet er ejet af
Peter Haaber og hans familie. Et enkelt hotel eller to er dog
delvist ejet af Peter.
Egon Klitgaard, dansk hotelmand i Hamburg, tidligere
chef for Hotel Legoland i Billund henholdsvis SAS
Radisson i Silkeborg, var fødselshjælper, da Zleep skulle
startes. Imidlertid trådte han for et års tid siden ud af
samarbejdet med Zleep.
Også Arp-Hansen Hotel Group er begyndt at interessere sig for lavpris-segmentet. Således har ’Gentoftemurermesterens to sønner’ to sådanne hoteller i København, begge under betegnelsen Wake-Up. Et tredje
Wake-Up-hotel er på vej i Aarhus, og hvis den udvikling
fortsætter, så bliver det en skønne dag ikke Zleep, der
lægger sig op ad Cabinn, men derimod Arp-Hansen.
I begyndelsen var Arp-Hansen noget usikker på, om det
kunne lade sig gøre at køre lavprishoteller parallelt med
ordinær hoteldrift, men indtil nu synes der ikke at
have været problemer, nok mest fordi Arp-Hansen har
branchens mest professionelle sælger, Birthe Becker

VÆReLSeR FRA

Schultz, i sin stald. Hun er i besiddelse af et fintmasket,
internationalt netværk, ligesom hun er dygtig til styring af
hjemmemarkedet.
Til den overordnede overvågning af markedsudviklingen har Arp-Hansens landets nok mest eksklusive hotelbestyrelse bestående af Frits Hansen-direktøren Jacob
Erik Holm, Mærsk-formand Michael Pram Rasmussen samt
Falck-formand Lars Nørby Johansen – foruden naturligvis ejerne, brødrene Birger og Henning Arp-Hansen.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer er bosiddende i Gentofte
Kommune!

495,Dkk

Faste lave priser
året rundt

Eda Durnal og Signe Poser, begge hotelchefer på Cabinn Metro, glæder sig til udvidelsen med Cabinn Village.

– SÅ bLeV Det kenDte AUStRALiA en DeL AF CAbinn-FAmiLien
DANMARKS BEDSTE BELIGGENHED
– NU UDBYGGET TIL 156 NYRENovEREDE vÆRELSER
Det har været en lang rejse for Hotel Australia til nu
CAbinn Vejle.

AALbORG

Facaden er ændret således, at det ca. 60 år gamle
hotel fremstår som en helt ny og moderne bygning.
indgangen er udbygget med et flot glashus, forsynet
med handicaplift. indenfor en effektiv reception,
hvor man kan købe drikkevarer og snacks døgnet rundt.
Hertil ny morgencafe og dejlig lounge.

CitY
SCAnDinAViA

VeJLe

eSb JeRG

eXPReSS
metRO

kØbenHAVn

CAbinn Vejle er fantastisk beliggende ved gågadens
start – lige ved det skønne shoppingcenter bryggen,
LiDO biografen og med LiDO Fitness i baghaven.
i dejlige omgivelser langs Vejle Å og kun 200 meter
fra stationen.

AARHUS

SVERIGE

ODenSe

beliggenheden opfylder 100 % CAbinns målsætning
og er nu fuldgyldigt medlem af CAbinn – hele Danmarks
budget hotelkæde i centrum.
Vi glæder os til at byde dig velkommen!

TYSKLAND

BooK NU på www.cABINN.coM
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Lavprishotel som segment
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Ole Andersen
skal synliggøre
Danhostels
Danmarks 72 vandrerhjem skal markedsføres overfor familier samt som sportshoteller og konferencesteder.
Af Aage Krogsdam
aage@travelbusiness.dk

Ole Andersen viser, hvordan værelserne på
Danhostel City, det tidligere Hotel Europa,
ved Langebro har stor vidde og er egnet til
familier, der sætter sammenhold i højsædet.
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Ole Andersen skal synliggøre Danhostels

DANHOSTELS, tidligere identisk med Danske Vandrerhjem
henholdsvis Herbergsringen, skal både moderniseres og
udvides i antal, og samtidigt skal organisationen markedsføres specielt overfor private familier, ungdoms- og sportsforeninger samt som konferencesteder. Manden, der
er valgt til at stå i spidsen for den nye udvikling, er Ole
Andersen, tidligere salgs- og marketingdirektør hos
Wonderful Copenhagen (WoCo).
Danhostels er en frivillig medlemsorganisation, fortrinsvis bestående af 72 tidligere vandrerhjem, der førhen
har været ejet af kommuner landet over, men som i takt
med kommunekassernes betrængte økonomi har valgt at
sælge disse vandrerhjem til privatpersoner med lyst til at
fortsætte driften i eget regi.
Danhostels’ bestyrelse har troen på, at der stadigvæk er
et behov a la de tidligere vandrerhjem, selvom man er sig
bevidst, at der må ske en forretningsmæssig udvikling. Det
er til at forestå den udvikling, Ole Andersen er engageret.
Ole siger:
’Flere af de tidligere vandrerhjem ligger i nærheden af eller er direkte sammenbygget med idrætshaller, så alene på
det punkt har Danhostels en oplagt funktion som sportshotel eller som overnatningssted ved lejrskoleophold.
Netop på det område tror jeg på et stort potentiale,
idet interessen hos unge mennesker til deltagelse i
sportsarrangementer, idrætskurser m.v. er stigende, og
i forbindelse hermed findes et behov for overnatning,
forplejning etc. til priser, der er konkurrencedygtige i
relation til hotellerne i det pågældende område. Vi gør det
muligt for vore gæster selv at lave deres mad på spejderfacon, hvis det er det, de helst vil.
Samtidigt hermed fastholdes gamle dyder fra vandrerhjemmene, som først og fremmest består i fællesskabsfølelsen ved at holde ferie sammen og deltage i en lang

række fælles aktiviteter for alle aldre på forskellige niveauer.
Flere af vore hostels har udmærkede kursus- og konferencelokaliteter på lige fod med de mere forkromede konferencehoteller, og det har vi til en lavere pris end gængse
hoteller. Vor målsætning er, at endnu flere hostels skal
kunne tilbyde afholdelse af kurser og konferencer, selvom
det kræver investering i egnede lokaler, AV-udstyr, forplejningsmuligheder m.v.

Det tidligere Park Hotel i Odense, tæt på
byens jernbanestation, har siden år 2000
været byens vandrerhjem.

Danhostel har 72 medlemmer,
som sammenlagt udbyder 9.541
sengepladser fordelt på 2.382
værelser.
I 2015 noterede Danhostel
1.008.269 overnatninger, hvoraf
70 pct. var udlændinge og 30 pct.
danskere.
Dansk Vandrerlaug var i 1970’
og 80’erne aktiv i rejsebranchen
med rejsebureauet DVL Rejser
beliggende på Kultorvet 7
i København.
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er et ugentligt nyhedsbrev med orientering fra Danhostels’
egen verden, fagligt såvel som politisk, og desuden om
branchen generelt.
’Overnatning i Danmark er meget konkurrencepræget,
hvilket organisationen må forholde sig til,’ betoner Ole.
Han medgiver, at en enkel overnatning på et hostel ikke
synes særlig billig i forhold til tre- henholdsvis firestjernede
hoteller, mens Danhostels styrke ligger i store værelser for
en hel familie.

Et stort antal af de vandrerhjem, der er bygget til formålet, er forsynet med legeplads til
glæde for familier med mindre børn.

Statslig investering øger privat satsning

og Vækstminister Troels Lund Poulsens række af forslag til
forøgelse af væksten i erhverv med turisme:
’Jeg tror, at såfremt Staten investerer nogle flere midler, så
kommer disse penge mangefold tilbage. Det gælder bl.a.
på integrations-området, idet vi tilhører et af de erhverv,
der giver stor mulighed for at bidrage til integrationen af
alle de nytilkomne fremmede. Desuden vil en øget statslig
investering også øge de private investeringer indenfor
dette meget store valutaindbringende og arbejdspladsskabende erhvervsområde,’ siger Ole Andersen, direktør i
Danhostels.

Ole glæder sig over den holdningsændring, turismeerhvervene i øjeblikket er genstand for fra politisk side.
Han konstaterer, at fra tidligere at have været så at sige helt
afvisende overfor at investere i turismen viser politikerne
nu sit positive ansigt, og han nævner ikke mindst Erhvervs-

I dag er 30 af foreningens hostels udstyret med topmoderne mødefaciliteter med mulighed for op til 50
deltagere. Vi har gennem det seneste år arbejdet med at få
kvalitetscertificeret vore hostels, hvoraf merparten har 40
til 70 værelser.’

Konkurrencepræget overnatning
Frederiksværk er en af de kommuner, der i
mange år lokkede familier på cykler til byen.
Også parkeringsplads for biler med
campingvogne havde man plads til.
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Ole fortæller videre, at en af hans opgaver består i at
udvide kæden:
’Der er stadig steder i landet, hvor vi godt kunne tænke
os en bedre dækning, bl.a. i Vendsyssel, Midt- og Nordvest-

Ole Andersen skal synliggøre Danhostels

Jylland samt på vestsiden af Fyn, ligesom vi finder, der på
sigt er basis for en udvidelse i Stor-København, hvor de tre
største hostels godt nok er beliggende.’
På seneste generalforsamling hos Danhostels var der
opbakning til en tre års-plan, hvor netop kvalitetscertificeringen, generel kvalitetsforbedring samt en markant bedre
synliggørelse af Danhostels var hovedmålene.
Ole fastslår, at opfyldelse af de fastsatte mål er afgørende
for medlemmernes fortsatte motivering for at give støtte
til yderligere investeringer.
En konkret kontakt fra ledelse til de enkelte medlemmer

Ole Andersen var ansat i Wonderful Copenhagen
i 14 år, fra 1999-2013. Han forlod organisationen
efter uoverensstemmelser med den øvrige del af
direktionen og drev derefter et konsulent- og
rådgivningsbureau i eget regi.
Forud for ansættelsen i WoCo arbejdede han i
diverse firmaer og organisationer gennem 15 år.
1985 blev han færdig som Cand. Merc. i Afsætning på Handelshøjskolen i København, hvilken
uddannelse han supplerede med kursusophold på
det verdenskendte erhvervsuniversitet INSEAD
i Fontaneblu i Frankrig.
Han er 55 år og interesserer sig for rejser, musik
og bøger, ligesom han dyrker forskellige former for
idræt, herunder skiløb,
kajakroning og svømning.
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Bandholm Hotel
er sat til salg
Af Preben Jack Petersen.
preben@travelpeople.dk

BANDHOLM HOTEL på nordsiden af Lolland er udbudt til
salg, oplyser hotellets ejer, Ruth Kristiansen, tidligere Evensen, i en pressemeddelelse. Hvilken ejendomsmægler,
som er engageret til at forestå salget, vides ikke.
En smædekampagne rettet mod folkene bag hotellet,
hvilket i praksis vil sige Ruth Kristiansen selv og kredsen
omkring hende, er angiveligt årsagen til beslutningen om
at sælge den gamle, men i dag toprenoverede hotelbygning.
Nogle konkrete detaljer om, hvem der står bag den
påståede smædekampagne, på hvilken måde den har fundet sted såvel som dens indhold, ligger hen i det uvisse.
Kun véd man, at Ruth Kristiansen, mens hun endnu hed
Evensen, blev beskyldt for misrøgt af børn i regi af den
frimenighed ved navn Faderhuset, som hun og hendes
religiøse venner stod bag. Men det er nu mere end tre år
siden, disse påstande blev fremsat, og Faderhuset blev ved
udgangen af 2013 opløst, efter hvad der dengang blev
meddelt.

Flyttede til Bandholm

Veterantoget fra Maribo til Bandholm
kører direkte til Bandholm Hotel - dog
kun om søndagen samt på bestilling. Det
frivillige personale sørger for opstilling af
gamle mælkejunger, en svajercykel m.m.
på perronen, så den ægte 1920-atmosfære
genspejles.

Faderhuset kom for alvor i søgelyset, da organisationen i
2001 købte ejendommen Jagtvej 69 på Nørrebro i København for at drive sine religiøse aktiviteter, bl.a. ungdomsarbejde, herfra. De unge mennesker, der brugte ejendommen som et selvbestaltet, kollektivt klubhus, nægtede at
anerkende det nye ejerforhold og ville ikke forlade bygningen.
Til sidst måtte Politiet rydde ejendommen, men lige så
snart, de unge mennesker var fjernet, rykkede de ind på
ny, og der gik måneder med voldsomme kampe mellem
Politi og de såkaldte bz’ere.
Faderhuset opgav herefter at drive sin menighed med
tilhørende ungdomsarbejde fra ejendommen på Jagtvej

og bestilte i stedet et saneringsfirma til at fjerne den ca.
100 år gamle bygning. Det skete med bulldozere under
politibeskyttelse.
Herefter rykkede Ruth Christiansen og hele hendes menighed til Bandholm, hvor de købte Bandholm Hotel, der
havde henligget tomt i en længere årrække.
Hotellet var i en stand, hvor det trængte til mere end
blot en kærlig hånd, men fru Evensen mente nok, at det
var værd at sætte i stand, og hun og en del af hendes trosfæller investerede et tocifret millionbeløb i renovering,
hvorefter det tidligere hotel blev base for hendes religiøse
bevægelse med bl.a. Bibelskole etc. Hun mente, at den
mission, hun var blevet forhindret i at udføre i Nørrebros
slum, også kunne være gavnlig på Lolland.
Da pressen begyndte at skrive om Faderhusets flytning
fra Jagtvej 69 på Nørrebro til det stille og rolige Bandholm,
rejste sig imidlertid en proteststorm blandt lollikkerne,
hvilket umiddelbart tog modet fra Ruth og hendes tilhængere. Fruen, der blev betegnet som velpolstret i økonomisk
henseende, oplyste, at det herefter var besluttet at opløse
Faderhuset som menighed, og at de købte bygninger var
blevet solgt til en kreds bestående af 10 personer, der agtede at genoprette det tidligere hotel og forestå driften af
dette.

Ejerkredsen
Imidlertid skulle der ikke gå lang tid, før presseforlydender
gjorde gældende, at ’den nye ejerkreds’ bestod af Ruth
Evensens religiøse venner, og at fruen selv sad i kulissen
og styrede virksomheden.
I et forsøg på at mane disse rygter i jorden blev det aftalt,
at Ruth skulle vise sig så lidt som overhovedet muligt på
hotellet, og under alle omstændigheder skulle hun holde
sig langt væk, når journalister var på besøg.

Ruths søn, Asbjørn, blev indsat som General Manager på
hotellet, og han er stadigvæk ubetinget ’den praktiske gris’
i den daglige forretning. Man kan også sige, at han er Ruths
reelle repræsentant i dagligdagen på hotellet, og der sker
under ingen omstændigheder forretningsmæssige dispositioner i virksomheden, uden at han er orienteret og har
givet sit samtykke.
Officielt er ’ejerkredsen’ dog repræsenteret ved en ældre
herre med navnet Carl Anker Mortensen, som angiveligt
er arkitekt af uddannelse, og som desuden er mangeårig
prædikant i Faderhuset. Han præsenteres som ’direktør’
i ejerskabet, og han betragtes som Ruths ’ideologiske
broder’. Han fungerer udelukkende på det teoretiske plan
og opfattes, i lighed med Ruth, som en del af ’hjernen’ i det
overordnede styresystem, en slags åndelig leder.
Carl Ankers hustru, Hanne Mortensen, optræder også på
den officielle liste over de 10 ejere.
Peter Mortensen er søn af Hanne og Carl Anker. Han er
skolelærer af profession, og han tager sig af undervisningen i Bibelskolen, der omfatter en snes børn – dels de
hotelansattes børn, dels børn af Faderhusets trofaste støtter, der fulgte med fra hovedstaden til den lille lollandske
havneby.
Peter Mortensens hustru, Elizabeth, har ansvar for den
del af Bandholm Hotel, der omfatter værelser og reception.
Hun har titel af hotelchef.
Naomi Fouché er en ung, ’good looking’ dame på 26 år,
der er hotellets dygtige køkkenchef. Hun menes også, sin
unge alder til trods, at tilhøre bevægelsens inderkreds.
På listen over medejere af hotellet står også Maria Østerhus, Simon Andersson, Trine Andersson og Helle Fink
– uden nærmere oplysning om, hvilken rolle de i øvrigt
spiller i virksomheden.
En central person i medarbejderstaben er Asbjørns gode
ven gennem mange år, Joshua Dalgaard, der imidlertid
ikke optræder på ejerlisten. Han er stedets blæksprutte
med arme og ben ude til alle sider, og han findes altid dér,
hvor der er brug for ham. Han ses som tjener, og han kalder
sig også både marketingchef og pressechef.

af bar arrigskab. Og det er rent faktisk sket flere gange.
Dermed er han også blevet belært om, at det er svært
at styre pressen, lige meget hvordan du end forsøger at
smøre journalisterne med gratis hotelophold og god mad
og drikke.
Josh synes selv, at han til dels er lykkedes med sin opgave. Han besøger f.eks. hvert forår rejsemessen ’Ferie for
Alle’ i Herning, hvor han indsamler visitkort blandt journalisterne. Efterfølgende sender han en e-mail til de pressefolk, han har haft kontakt til på messen, og inviterer dem
til et besøg på Bandholm Hotel. Han skriver forsigtigt, at
invitationen selvfølgelig omfatter overnatning og forplejning, og TRAVEL BUSINESS kan af egen erfaring oplyse, at
hvis en pressegæst skulle være interesseret i wellness som
massage e. lign., så er den service også på husets regning.
Hotellets scrapbog tæller mange artikler, der er kommet
til på den måde. Men Josh går heller ikke i små sko. Han
sammenligner gerne hotellet med landets absolut bedste,
og han dyr sig ikke for at gøre gældende, at mange gæster
drager en parallel til Hotel d’Angleterre i København ..!!!

Bandholm Hotel og pressen
At være pressechef på Bandholm Hotel er en udfordring
af de store for Joshua Dalgaard, kaldet Josh. Hans opgave
består således i at lokke journalister og fotografer til stedet
– men samtidigt at påvirke dem til ikke at skrive et eneste
ord om Ruth. Gør de alligevel det, springer han i luften

Nakskov

Nykøbing F.

Bandholm
Maribo
Rødbyhavn
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Bandholm Hotel er sat til salg
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Bandholm Hotel er sat til salg

Senest har han udsendt en pressemeddelelse om, at
Bandholm Hotel figurerer som tredjebedste hotel på TripAdvisor’s liste over Danmarks hoteller.

har skabt en succesrig virksomhed, og hendes religiøse
anskuelser var næppe kommet hotellet til skade, om de to
ting var blevet holdt adskilte.

’På Herrens mark’

Fremtiden for Bandholm Hotel

At Bandholm Hotel skulle være det tredjebedste i Danmark, er dog nok en påstand, som de fleste fagfolk vil ryste
på hovedet over. Men når det er sagt, skal også nævnes,
at hotellet ’ikke er så ringe endda’, og frem for alt er det
dygtigt gjort at have arbejdet sig op til den platform, hotellet i dag indtager, når man for kun tre år siden startede
fra scratch, og når ingen af de implicerede chefer eller medarbejdere er i besiddelse af en egentlig hoteluddannelse.
Konstateres kan, at når produktet (og prisen) er i orden
– uden nødvendigvis at være tredjebedst i Riget – og der
dertil præsteres en intelligent markedsføring, så behøver
man ikke at være beliggende i Paris’ centrum eller på Kgs.
Nytorv i København for at få kunder i butikken. Så kan selv
Bandholm være tilstrækkeligt.
Et lignende eksempel finder man angående Falsled Kro
på Fyn. Falsled Kro ligger så at sige ’på Herrens mark’, men
alligevel har den virksomhed skabt sig et ry for at være et
besøg værd, og folk fra hele landet foruden Syd-Sverige og
Nord-Tyskland strømmer dertil.
Det koncept, der har ligget til grund for Bandholm Hotel’s drift, ligner i princip, hvad man oplever på Falsled Kro,
selvom ambitionsniveauet i Bandholm ingenlunde matcher, hvad man oplever på den fynske gourmetkro.
Nydelige værelser samt god og veltillavet mad i rigelige
mængder er udgangspunktet for Bandhotel Hotel. Marketingchef Josh Dalgaard har omskrevet ordet ’gourmet’
til ’godmæt’ med en sidebemærkning om, at ’hos os er det
ikke blot god mad, der serveres, men det sker i portioner,
som gæsterne bliver mætte af’.
Af ekstra services tilbyder Bandholm Hotel professionel
wellness inhouse samt Knuthenborgs imponerende
dyrepark som nærmeste nabo. Dertil er servicen både i reception og restaurant i top.
Sammenfatningsvis er der tale om et kvalitetsprodukt,
hvorfor hotellet burde have afholdt sig fra sammenligninger med Hotel d’Angleterre henholdsvis at kalde sig
’Danmarks tredjebedste hotel’, som begge er ganske urealistiske.
Ligeledes burde man have befriet sig selv for skrækken
ved at skulle vise Ruth Evensen frem og i stedet have ladet
hendes frimenighed være én ting – og hotellet en anden.
Hun har i hvert fald vist sig at være en initiativrig dame, der

Indtil for et halvt århundrede siden havde Lolland-Falster
næsten 40 hoteller, og landsdelens to hotelflagskibe var
dengang Baltic i Nykøbing F. og Harmonien i Nakskov. Men
Baltic eksisterer ikke mere, og Harmonien er i dag reduceret til et billigt selvbetjeningshotel.
Siden har hotelindustrien på Lolland-Falster ført en diskret og gradvis nedtrappende tilværelse – først og fremmest fordi ingen af hotelejerne har haft lyst til at trække
den store tegnebog frem med henblik på nødvendige
investeringer. Nogen af dem har dog gennem de seneste
år overvejet at satse, men har ønsket først at se tunnelprojektet fra Rødby til Femern komme i gang – og det er som
bekendt ikke sket endnu.
Positivt er det dog, at Hotel Nørrevang ved Marielyst på
Falster har fået ny ejer, ligesom familien Milling fra Odense
har overtaget Hotel Maribo Søpark i centrum af Maribo.
Endvidere har Hotel Falster i Nykøbing rejst sig som Fugl
Phønix efter en omfattende brand for et par år siden.
Det store spørgsmål angående Bandholm Hotel er
selvfølgelig:
Hvem overtager hotellet?
Hotellet ligger ikke et sted, hvor potentielle kunder
naturligt kommer forbi. Kører man direkte videre, ender
man i Bandholm Havn eller ude i Smålandshavet.
Eneste køber-emne med en naturlig interesse i at erhverve hotellet må siges at være Lensgreven på Knuthenborg Gods, Christoffer Knuth. Han har for et år siden fået
Kommunens tilladelse til at opføre en ferieby i Bandholm,
og han er ejer af Knuthenborg Dyrepark, der besøges af
titusinder af mennesker på årsbasis. Lensgreven har altså
i forvejen kunderne til hotellet – og han har også pengene. Desuden har han allerede et samarbejde i gang med
Bandholm Hotel, der kort tid før beslutningen om at sælge
hotellet indgik en lejeaftale med Lensgreven om Knuthenborgs gamle godskontor, som hotellet fremover ville anvende som konferencecenter.
Sammenhængen lugter næsten af, at Ruth mere end
vel har haft Lensgreven i tankerne, da hun udsendte sin
pressemeddelelse om, at hotellet nu bliver udbudt til salg.
Så vidt TRAVEL BUSINESS er orienteret, havde Lensgreven
imidlertid ikke meldt sig som køber, da nærværende udgave gik i trykken.

Nye navne i familien
At flytte til Lolland kan have mange følger. For
Ruth Evensen kom det bl.a. til at betyde en ny
mand i ægtesengen.
Nu er fruen jo ud af en pæn familie, så hun
fulgte gængse moralregler, hvilket indebar, at
hun først opsagde bekendtskabet med sin gemal
gennem 40 år, den norske frimenighedspræst
Knut Evensen.
Knut havde helt forståelse for, at hustruen
var faldet for ’en yngre model’, selvom han nok
syntes, det virkede mærkeligt med så meget som
20 års aldersforskel – med Ruth som den ældste
og den nye ægtemand som den yngste.
Lars Henrik Kristiansen havde fra sit lille
reklameværksted i Nakskov hjulpet Ruth med
hendes valgkampagne i 2013, da hun stillede
op til Kommunalvalget i Lolland Kommune, og

den kontakt førte et år senere til en flammende
kærlighed. Derimod resulterede Lars Henriks
hjælpsomhed ikke i en plads i Byrådet.

Nye navne
Det store konferencelokale på Bandholm Hotel
blev bygget op som kirkesal med prædikestol,
alter etc., og lørdag 31. maj stod brylluppet i
’kirken’ i overværelse af flere end 100 mennesker
– familie, Faderhusets medlemmer og andre.
Bryllupsmiddagen blev selvsagt holdt på hotellet – og bagefter bar det afsted på bryllupsrejse
for det nygifte og lykkelige par. Turen gik til
Sydafrika.
Samtidigt med brylluppet lagde Ruth sit norske
efternavn bag sig og har siden heddet Ruth
Kristiansen.

Ruths søn, Asbjørn, der er General Manager
på Bandholm Hotel, har ligeledes skiftet navn
– både fornavn og efternavn. Han har fulgt
moderen og lagt Eversen bag sig, og samtidigt
benyttede han lejligheden til at få navnet Joseph
i stedet for Asbjørn. Så nu hedder han altså
Joseph Kristiansen!

’Min soulmate’
Knut var ikke bare med til bryllupsfesten, men
han førte sågar bruden – altså hans hustru
gennem 40 år! – op ad ’kirkegulvet’ og afleverede
hende til Lars Henrik.
Ruth sagde til frimenighedspræsten, der skulle
vie parret:
’Ja, sådan ser min nye mand altså ud. Han er
den dejligste mand i verden, min soulmate!’
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VisitDenmark på
kraftig slankekur
Digitaliseringen plus Regeringens spareplan tvinger VisitDenmark til kraftige besparelser.
VISITDENMARK ÆNDRER pr. 1. oktober sin organisation –
i første række for at tilpasse sig Regeringens kommende
nedskæringer af tilskud, hvilket vil ske på linje med de besparelseskrav, der rammer den øvrige offentlige sektor. For
VisitDenmark’s del bliver der i første omgang tale om et
årligt fald i basisbevillingen for perioden 2016-19.
Jan Olsen, administrerende direktør hos VisitDenmark,
siger i en kommentar, at det ikke kun er de økonomiske
vilkår, der har dikteret overgangen til den ny organisation:
’Digitalisering, globalisering og deleøkonomi er som
bekendt nogle af de trends, der kendetegner turismeområdet verden over. Som følge af den udvikling har vi
besluttet at ændre vor organisation med henblik på fortsat at kunne bevare markedstrykket og samtidigt fremtidssikre virksomheden.
Den ny organisation har således fokus på forenkling og
ensretning af arbejdsgange og optimering af processer
samt yderligere styrkelse af de digitale kompetencer.
Dermed satser vi på at stå rustet til fremtiden og de nye
globale trends.
Efter at den fremtidige organisation nu er blevet fastlagt, bliver dens første opgave at udarbejde den fremtidige strategi, som får navnet ’Smart Tourism’. Den vil blive
præsenteret i november.
Herom siger Jan:
’Organisationsændringen og vor kommende strategi skal
både fremtidssikre VisitDenmark og gøre, at vi er i stand til
at modstå den accelererende forandringshastighed, som
bl.a. digitaliseringen skaber. Dette er nødvendigt, hvis vi
vedblivende skal være konkurrencedygtige og tilbyde
platforme samt en markedsføring af høj kvalitet til vore
samarbejdspartnere.
Færre ressourcer kræver selvsagt optimering foruden et
øget samarbejde internt i organisationen, hvilket der er
taget højde for, ligesom det afspejler sig i, at vi samlet set
bliver færre medarbejdere.’
Jan understreger, at den ny organisation først og fremmest er et led i den proces, VisitDenmark gennem længere
tid har arbejdet med for at gøre sig selv mere markedsorienteret. ’Vi har nu taget skridtet fuldt ud i forhold til
at gennemføre nogle af de ændringer, vi finder som en
naturlig udvikling af de globale trends i turismen,’ siger
han.

Hovedlinjerne
Selvom detaljerne i ’Smart Tourism’ offentliggøres først i
november, har VisitDenmark i forbindelse med meddeleJan Olsen, administrerende direktør i VisitDenmark, har præsenteret
en betydelig ændring af virksomheden, som indebærer en betydelig
slankekur med 22 færre stillinger end i dag. ’Digitaliseringen samt
Regeringens sparepolitik udgør tilsammen baggrunden for
ændringerne,’ siger han.
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lsen løftet en flig for sløret af den ny strategi:
1) Projekt- og aktivitetsudvikling i forhold til private turismepartnere, nonturisme-partnere, offentlige partnere
mv. samles i Forretningsudvikling som en underafdeling af enheden Strategisk Marketing.
2) VisitDenmark (Business Events Denmark) skal ikke fremover have opsøgende salgsbearbejdning på markederne som en af sine opgaver, men i stedet fokusere
indsatsen online foruden på en række udvalgte
mødemesser – IMEX, IBTM og The Meeting Show – som
udbydes til salg for partnere. Det sker som led i et øget
fokus på varetagelse af de kerneopgaver, der fremgår af
Lov om VisitDenmark.
3) 
Online-funktionen centraliseres på hovedkontoret i
København. Endvidere samles IT-platformssupport i en
digital enhed.
4) Yderligere styrkelse af digitale markedsføringskompetencer, herunder ansættelse af bl.a. en videoproducer
og Content Managers samt en digital forretningsudvikler.
5) Ø
 konomifunktionen centraliseres yderligere.
6) 22 stillinger nedlægges, heraf syv ved naturlig afgang.
Der er tale om en nettonedgang i arbejdsstyrke på i alt
11 fulde årsværk. De stillinger, der nedlægges, omfatter
to chefstillinger, 14 medarbejderstillinger på markedskontorerne, otte medarbejderstillinger på hovedkontoret, ligesom direktionen nedlægges.
7) Det giver netto en økonomisk besparelse på ca. DKK 5,8
mio., når alle lønudgifter er afviklet.
Af pkt. 6 fremgår noget opsigtsvækkende, at ’direktionen i VisitDenmark nedlægges’, men VD’s nyudnævnte
pressechef, Pernille Hebsgaard Rohdemeier, oplyser på
forespørgsel fra TRAVEL BUSINESS, at Jan Olsen ’naturligvis
fortsætter som organisationens administrerende direktør’.
’Men i og med at den viceadministrerende direktør, Lars
Erik Jønsson, ikke er hos os mere, sidder Jan altså alene i

Pernille Hebsgaard Ruhdemeier er ny pressechef
hos VisitDenmark, hvor hun efterfølger Mikkel
Thrane. Pernille har senest jobbet i Carlsberg-Byen
og før den tid i Forsvarskommandoen, hvor hun
også var pressechef.
Hun pointerer, at administrerende direktør Jan
Olsen forbliver på sin post hos VisitDenmark,
selvom det i pressemeddelelsen gøres gældende,
at direktionen i den nationale turistorganisation
nedlægges.

direktionslokalet,’ forklarer hun. ’Direktionen er dermed
indskrænket til én mand, og det er det faktum, som bemærkningen om ’nedlæggelse af direktionen’ hentyder til.’
En ændring, som bliver ’næsten historisk’ for VisitDenmark, er inddragelsen af markedschefen i New York. Det er
ikke sket siden etableringen af Danmarks Turistråd i 1947,
at Danmark ikke har været repræsenteret i New York rent
fysisk. Nok har turistkontoret i en periode været sammenlagt med de øvrige nordiske landes turistkontorer, men
en egen turistchef – i dag er titlen markedschef – har man
altid haft. En af de mere kendte var Axel Dessau.
Pernille oplyser, at Bruno Bedholm træder tilbage med
udgangen af indeværende år, men at han fortsætter i VisitDenmark med andre opgaver, indtil han pensioneres om
et års tid.
Turistkontoret i New York opretholdes, men vil blive administreret fra London, hvor Dennis Englund således får
ansvaret for både UK og USA.
For mange branchefolk virker nedskæringerne i VisitDenmark måske voldsomme set i lyset af, at incomingturismen i Danmark i øjeblikket er i betydelig fremgang,
og at ikke mindst hotelbranchen påtager sig store opgaver
med hensyn til integrationen af udlændinge. Desuden er
erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen på det seneste fremkommet med flere udspil om forbedrede kår for
turismen.

Af Preben Jack Petersen.
preben@travelpeople.dk

Pengenes anvendelse
Bestyrelsesformand i VisitDenmark, hotelmanden Allan
Agerholm, der tillige er næstformand i Horesta, var ikke
citeret for et eneste ord i pressemeddelelsen om organisationsændringen hos VisitDenmark, men til TRAVEL BUSINESS udtalte han i forbindelse med sin udnævnelse pr. 1.
januar i år, at ’en organisations virke ikke er afhængig af,
hvor mange penge den tilføres, men i højere grad hvordan
pengene bruges’.
’Jeg ser det ikke som min opgave at få flest mulige penge
ud af ejeren (Staten), men derimod at administrere de til
rådighed stående midler på en måde, hvor vi får størst udbytte af dem,’ var hans ord.

Troels Lund Poulsen har gennem det seneste år
støttet udviklingen af turisme-erhvervene, men
nu også været tvungen til at lade turismen være
inkluderet i Regeringens spareplaner.

Allan Agerholm, bestyrelsesformand i VisitDenmark, ser det ikke som sin opgave at skaffe flere
penge til organisationen, men koncentrerer sig i
stedet om at få størst muligt udbytte af de midler,
ejeren (Staten) stiller til rådighed.
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Gjorde studie-opgaven
til sin levevej
I nærværende special-interview fortæller Ole Egholm om både starten og forløbet af hans
populære regnskabs-udgivelser.

Ole Egholm karakteriserer sig selv som en
nørd. Han er glad for, at han skiftede over til
at analysere regnskaber i stedet for at drive
rejsebureau.

Af James B. Clinton.
james@travelpeople.dk

OLE EGHOLM har gennem de seneste 16 år holdt
styr på, hvad både rejsebureauer og hoteller i Danmark har haft i omsætning såvel som resultaterne på
bundlinjen. Ole udgiver hvert år sine regnskabsresultater i bogform med diverse kommentarer, og selvom
tallene kan hentes hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
gratis, køber mange topchefer både i rejsebranchen
og hos hotellerne Oles værker til en pris fra DKK
3.600 + moms. De kræver at få Oles sammenlignelige opstillinger såvel som hans kommentarer, der
ofte fremtræder barske henholdsvis humoristiske.

MBA-studier lagde grunden
I nærværende special-interview med Ole Egholm
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fortæller han om, hvordan han fik idéen til udgivelse
af årsregnskaberne hos diverse brancher, herunder,
som nævnt, både rejsebureauer og hoteller.
’Jeg startede egentlig analysen af rejsebureauerne
som et resultat af, at jeg, mens jeg læste MBA på
CBS (1997-1998), fik opgaven at skulle udarbejde en
analyse af rejsebranchen og vise, hvem der var bedst
til at tjene penge, samt finde ud af hvorfor. Og selv
om jeg allerede dengang mente, at jeg vidste alt om
rejsebranchen, idet jeg jo var startet som direktør for
Wasteels Rejser i november 1992, blev jeg utroligt
meget klogere af at rekvirere de forskellige regnskaber og læse i dem. Det gik op for mig, at ikke så
mange andre ulejligede sig med sådan læsning, og
mit pludselige kendskab til, at eksempelvis bureauer
med stor vækst samtidig viste store underskud, mens
andre bureauer, man aldrig hørte om, var rigtigt
dygtige til at lave årlige millionoverskud, gav mig

et langt mere nuanceret indtryk af den branche, jeg
troede, jeg vidste alt om.’
’Hvornår fandt du så ud af, at du ville blive
regnskabs-udgiver?’
’Kort efter min MBA-færdiggørelse i december
1998 fik jeg æren af at blive indvalgt i bestyrelsen
for Danmarks Rejsebureau Forening, hvilket jeg var
enormt stolt af. Jeg tænkte nemlig, at det måtte da
være de klogeste rejsebureauhoveder, der sad dér –
og så var jeg jo ét af dem ..!
Efter ganske få møder gik det imidlertid op for
mig, at der i hvert fald manglede en fælles forståelse
i bestyrelsen for, hvordan rejsebureaubranchen egentlig så ud i økonomisk henseende. Når jeg spurgte til
branchens omsætning, var der én, der mente, den var
DKK 3 mia., mens en anden havde et bud på DKK
20 mia. Når jeg stillede spørgsmål om branchens
bundlinje, mente den ene, at der var et samlet overskud på DKK 300 mio., hvorimod et andet bestyrelsesmedlem sagde et minus på DKK 200 mio.
Den omstændighed, at man ikke vidste noget
konkret om branchens omsætning, gav mig blod på
tanden. Jeg hentede min gamle MBA-rapport frem
og opdaterede på regnskaberne samtidigt med, at
jeg tænkte, at jeg måske kunne tjene nogle penge,
hvis jeg kastede lidt mere tid i sådan en analyse for
derefter at sætte den til salg. Og jeg fik faktisk bred
opbakning fra bestyrelsen i, at det var en rigtig god
idé, jeg kom med.
Første udgave så dagens lys 23. oktober 2000 og
indeholdt en oversigt over Danmarks blot 75 største
rejsebureauer.’
’Nu var det på ingen måde usædvanligt, at DRF’s
bestyrelse var så uenig om, hvordan rejsebranchen så
ud. Jeg har mødt mange personer fra andre brancheforeninger efterfølgende, der har været mindst lige
så uenige om deres respektive branchers økonomiske
situation, og de fleste har været superglade for, at
der endelig har været en nørd, der har villet ofte de
mange arbejdstimer på at give et bud på branchens
tilstand.
I virkeligheden var DRF måske nærmest lidt forud
for sin tid, idet der blev nogenlunde enighed om
branchens tilstand for over 15 år siden. I dag, her
i 2016, for eksempel, forklarer Horesta i sin egen

analyse, at en typisk dansk restaurant taber 10 øre
før skat for hver 100 kroner, den omsætter for, mens
min analyse af branchen viser, at de 272 største
restauratører har tjent DKK 399 mio. Her er der den
dag i dag således heller ikke enighed om, hvordan en
branche egentlig har det.’

Konkurrencen fra SAS og DSB
Ole fortæller videre:
’Når jeg tænker tilbage på min tid i DRF’s bestyrelse, der bestemt også var fyldt med hårde politiske
diskussioner og uenigheder foruden alt for megen
tobaksrøg under møderne (!), så er jeg til stadighed
meget taknemmelig over den opbakning, jeg fik fra
især Jahn Schapiro og Axel Chr. Rasmussen til at
lave mine nørdede studier. Det fik skudt mig i gang
med analyserne. Jeg havde også kæpheste såsom, at
jeg ikke brød mig om SAS’ stærke monopol-stilling i
markedet, og at jeg også havde det rigtigt skidt med,
at der fandtes et statsejet milliard-stort rejsebureau,
DSB Erhvervsrejser, der påførte os private bureauer
konkurrence.
Til tider var disse mine holdninger måske lidt
barskere end, hvad DRF officielt brød sig om, og
netop af den årsag var det også oplagt, at en beslutning om retssag mod SAS resulterede i, at det var
mig, der i navnet Wasteels Rejser A/S skulle være
den sagsøgende part.
Vi tabte sagen efter at have anket til Højesteret,
selv om vi som et lille plaster på såret i det mindste
vandt i vort krav om, at der skulle være en prisforskel
mellem flyselskabets udbudspris og rejsebureauernes
nettopris. Så da vi var nået 2003, kunne jeg godt se,
at jeg, både med mine analyser og med min rolle i
retssagen imod SAS, nok burde træde ud af DRF’s
bestyrelse, og lige nøjagtigt på det punkt var der bred
enighed i bestyrelsen!’
’Gik det i praksis at udgive analyser om branchen
samtidigt med, at du var direktør hos Wasteels? Var
der ingen konflikter på det punkt?’
’Konflikter, nej. I hvert fald ingen åben konflikt,
som jeg mærkede. Folk vidste jo godt, at jeg både var
rejsebureaudirektør og analyserede branchen.
På et tidspunkt gik det imidlertid op for mig, at jeg
var mere tændt på at analysere de andre bureauer end
på selv at drive rejsebureau. Det var altså helt min
egen beslutning og på ingen måde forårsaget af kritik
eller anden form for påvirkning udefra. Jeg kunne
nemlig se i mine årlige analyser, at Wasteels Rejser
røg længere og længere ned ad rangstigen målt på
omsætningens størrelse. Videre gik det op for mig, at
mit drive var større til noget, der var min helt egen
forretning end til noget, hvor jeg ’kun’ var ansat som
direktør. Men jeg havde jo altid behandlet bureauet,
som var det min egen forretning, og jeg kunne også
mærke, at hvis jeg virkelig havde været ejeren, så
havde jeg også solgt bureauet – til en islænding eller
nogen anden. Der var på det tidspunkt rigtigt mange,
der gerne ville have fingrene i et IATA-rejsebureau.
Desuden ejede Wasteels Rejser selv de ejendomme,
vi drev rejsebureau fra, og jeg havde regnet ud, at jeg
kunne sælge hele molevitten på den rigtige side af
DKK 12 mio. Med en overskudsdeling til mig på 20
pct. så det fint ud for min del, syntes jeg. Men min
ejer – for det var jo ikke min egen forretning – var
for en meget sjælden gangs skyld helt uenig med

mig. Han ville ikke sælge. Det virkede nærmest som,
at det, der irriterede ham mest, var, at jeg skulle tjene
de 20 pct frem for, at han fik de 80 pct. Jeg fandt, at
han hellere burde have glædet sig over salget af et
bureau, når nu hans direktør foreslog det.
Efter laaang tids diskussion valgte jeg til sidst –
helt udramatisk og i venlig stemning – at forlade
Wasteels Rejser uden fem flade ører for i stedet at
bruge kræfter på min egen forretning. Det skete 29.
april 2006.’

Wasteels’ afvikling
’Hvad skete herefter med Wasteels?’
’Ejeren havde bedt mig fremsætte forslag om,
hvem der skulle overtage direktørroret. Jeg pegede
på Carsten Banke Hansen, der var startet hos os som
elev seks år tidligere, og som jeg opfattede som både
dygtig og ambitiøs. Og sådan blev det.
Fire år senere valgte Carsten dog at slutte som
direktør og blev i stedet ansat i Jysk Rejsebureau, og
nogen tid senere blev det aftalt, at Jysk Rejsebureau
også skulle overtage kundekartoteket, ligesom andre
af medarbejderne fik ansættelse hos Jysk. Aftalen
var nærmest en foræring til Jysk Rejsebureau, som
min ejer selv havde indgået med min gode ven Ole
Ærthøj, der dengang var direktør i Horizons, som
Jysk Rejsebureau hørte under.
På et tidspunkt, efter at Carsten havde forladt
direktørposten, var der gevaldige overtræk på bankkontoen, og selskabet var på nippet til at blive sendt
til tvangsopløsning, fordi der ikke var nogen til at
foretage den formelle lukning af selskabet, til at
sælge ejendommene, betale regninger og sørge for, at
personalet fik deres opsigelseslønninger etc.
Laurent Wasteels besindende sig dog i sidste
øjeblik, og vi fik lavet en rimelig aftale om, at jeg gik
ind og lukkede selskabet ned i en solvent likvidation.
Det fik han faktisk DKK 4,1 mio. ud af, og jeg fik
mit aftalte honorar på DKK 250.000. Igen solgte jeg
mig selv for billigt, for det tog alligevel en del tid at
afvikle det hele i god ro og orden.’

På hjemmefronten havde jeg fået to børn i 1999
henholdsvis 2000, der også krævede en del af min
tid, og da jeg tilmed blev skilt i januar 2005, opgav
jeg ganske enkelt at komme videre med hotellerne
på det tidspunkt. Det var dog også her, det gik op for
mig, at jeg hellere ville nørde med analyser i stedet
for at sælge rejser. Og hvis jeg i dag skal være ærlig
herom, så var det nok også i en erkendelse af, at jeg
vel egentlig ikke var lige så god til at sælge rejser
som til at analysere.
Da jeg så havde holdt afslutning i Wasteels Rejser
A/S 29. april 2006, lovede jeg mig selv, at jeg skulle
passe min 40-års krise med at bevilge mig selv tre
og en halv måneders ferie. Jeg måtte ikke gøre noget
som helst for mit nye firma før den 16. august 2006,
ej heller selv om jeg egentlig havde lyst. Det skulle
nok gå, tænkte jeg. Og selv om mine gamle handelshøjskolekammerater storgrinede af mig – ikke kun da
jeg forlod Wasteels Rejser uden at få en bøjet 5-øre
med i afsked, men også da jeg bagefter deklarerede,
at jeg skulle starte min nye karriere som selvstændig
med 100 dages ferie, så var det den rigtige løsning
for mig. Jeg havde brug for at slappe af, lave ingenting, eller måske især lave andre ting end, hvad jeg
plejede. Jeg passede min tilværelse som husejer
og tog på et par skønne ture med min dengang nye
kæreste, Inger Poulsen, som havde arbejdet hos
Check Point Travel i Aarhus, men som var flyttet til
København og hjem til mig i november 2005.’

Reklamebranchen
’Betragter du det som en let manøvre at udarbejde en
analyse om tilfældige brancher?’

Hotelbranchen
’Din analyse af rejsebureauerne førte til endnu flere
branche-analyser?’
’Ja, interessen i markedet for min analyse af
rejsebranchen fik mig til at tænke på muligheden for
en tilsvarende analyse af hotelbranchen, idet de to
brancher jo ligger meget tæt på hinanden. Desuden
udgjorde hotellerne en branche, der havde min personlige interesse. Altså gik jeg i krig med hotelbrancheanalysen i 2004. Men det skulle hurtigt vise sig
at være en mundfuld af de helt store, og selv om jeg
fik lavet mit regneark med alle de hotelselskaber, jeg
ville have med i analysen, kunne jeg godt se, at jeg
ikke lige kunne få en sådan analyse ud over dørtrinnet samtidigt med, at jeg skulle passe mit direktørjob
i Wasteels Rejser og tillige udgive rejsebureauanalysen.

Ole Egholm fotograferet foran sit hovedkvarter
på Augustvej i Søborg. Her holder Dansk
Brancheanalyse til, og det gør også hans
kæreste, Inger Poulsen, med sit kondicenter.
Desuden er ejendommen privatbolig for det
unge kærestepar.
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Millionær-årbog og IT-branchen

Ole Egholm havde glædet sig meget til ferien i
Caribien sammen med kæresten Inger Poulsen.
Lykken og forelskelsen lyser klart i deres
ansigter.

’Nej det er et kæmpe og meget nørdet arbejde,
der kræver en masse tid og også snak med folk
fra branchen,’ siger Ole. ’Med en arbejdsstart 16.
august 2006 tog det alligevel nogen tid, før jeg blev
færdig med rejsebureauanalysen, og bagefter gik jeg
så i gang med hotellerne. Hotelbranchen er en helt
anden branche med nogle helt andre mekanismer end
rejsebureauerne. Den er meget kapitalkrævende, og
til en hotelejendom er der ofte knyttet to selskaber, et
driftsselskab og i tillæg hertil et ejendomsselskab, der
ejer hotelejendommen. Nogle gange er det samme
ejer; andre gange er der et udlejer/lejer-forhold, som
også er interessant.
Min første analyse af hotelbranchen fik jeg først
udgivet 4. december 2006, og salget var vistnok
DKK 70.000. Så var næste mål reklamebureaubranchen, som jeg havde arbejdet en del med, da jeg
var i DSB (1987-1990), og hvor min største forundring ved branchen var, hvordan de kunne slippe godt
fra at sende så store regninger til os. I DSB gjorde
jeg et stort arbejde for at holde styr på vores forbrug
af reklamebureautimer og, om nødvendigt, finde
billigere bureauer eller alternativt gøre det hele selv.
Jeg syntes egentlig, at reklamebureaufolk var nogle
selvfede pralerøve, når jeg tænker tilbage.
Dog er mit syn på reklamebranchen blevet meget
mere respektfuldt nu, hvor jeg analyserer dem, og
jeg anerkender, måske lidt sent, at de har en række
kompetencer, som de fleste bureauer er gode til at få
en ordentlig pris for. Endvidere var reklamebureauer
– i direkte modsætning til hotellerne – helt klare til
at blive analyseret, og de var fra andre og tidligere
analytikere vant til, at selv det mindste reklamebureaus regnskaber ville blive endevendt i branchepressen, så snart det udkom. Men jeg kunne også
godt se, at jeg ikke kunne nå at udgive en analyse af
reklamebureaubranchen, før den ville være blevet alt
for gammel. Så jeg gjorde hele arbejdet klar til, at jeg
kunne udgive den første analyse, så snart det sidste
2006-regnskab var indgået. Min første reklamebureauanalyse udkom 20. august 2007.’

Solgte analyser til revisorer
om revisorernes økonomi
’Det var den samme sommer, som Inger begyndte
at arbejde for mig,’ husker Ole. ’Hun havde i løbet
af foråret 2007 oplevet mig kysse hende farvel om
morgenen i underbukser, hvor det var mig, der havde
underbukserne på (!), og når hun kom hjem om
aftenen efter arbejde, så havde jeg stadig kun underbukser på. ’Sådant et arbejde vil jeg også have,’
ytrede hun, og da jeg i forvejen havde tænkt mig at
ansætte en cand. merc.-studerende til at banke tal,
så opstod naturligvis tanken: Hvorfor ikke i stedet
ansætte min egen kæreste? Som sagt så gjort, og
Inger fik da sat fart på en masse af talbearbejdningen,
hjemmeside og så videre.
I 2007 fik jeg udgivet analyse af reklamebureauer,
rejsebureauer og hoteller, hvorefter vi prøvede
bilbranchen, som vi udkom med i efteråret 2007. Og
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Gjorde studie-opgaven til sin levevej

’Kan en talnørd aldrig blive træt af at lave analyser?’
’Jo, det gør jeg nok. Det bølger lidt op og ned, og
bølgen er som regel nede om efteråret, hvor det bare
gælder om at spytte en masse analyser ud ad døren. I
mit fantasibillede vil jeg gerne kunne udgive mange
flere forskellige brancheanalyser, og da jeg, trods alt,

ikke har den store konkurrence, så er der mange muligheder for at trænge ind på nye markeder med min
slags analyser. Men hver analyse tager 300-400 timer
at lave, og jeg kender ikke omsætningen, før jeg har
brugt timerne på opgaven. Det er nok også derfor, at
konkurrencen ikke er større …
Jeg har længe arbejdet på at lave en analyse af IT-

konsulentbranchen, som jeg dog endnu ikke har fået
ud over dørtærsklen, og jeg arbejder også på materialet til at lave en årbog over alle Danmarks
tre-cifrede millionærer, og dem er der omkring 2.000
af. Men det projekt vil koste mange flere timer, og
jeg skal tænke grundigt over et endeligt produkt, før
jeg kaster alle disse timer i det.

Ole Egholms mærkesager:

hvorfor ikke blive ved? Vi udsendte således en analyse af ejendomsmæglerbranchen 14. december 2007,
hvorefter vi lavede vor sjette analyse – denne gang af
revisionsbranchen, som vi præsenterede 25. februar
2008. Bingo, seks analyser på et halvt år!
Alligevel var det ikke noget, vi blev rige af. Vi
solgte for godt DKK 700.000, hvilket dog var nok til,
at vi besluttede os for at tage på ferie.
Vigtigst af alt var min revisionsbrancheanalyse.
Den solgte fint, og jeg tænkte, at når jeg kunne
tjene penge på at informere revisorer om deres egen
økonomi, så holder forretningsmodellen!’

’Ingen stor økonomisk succes’
Ole Egholm har samlet sine analyser i selskabet
Dansk Brancheanalyse ApS, og om økonomien i
firmaet udtaler han:
’Der er gået mange år siden – men nej, det har
ikke været den store økonomiske succes. Mine egne
årsrapporter er naturligvis ganske transparente, og
her ser man, at min omsætning, der sluttede pr. 30.
juni 2015, var på DKK 1,247 mio. svarende til godt
og vel DKK 100.000 om måneden.
Når jeg igen sammenligner med studiekammeraterne, jeg læste sammen med på CBS for 25 år
siden, og som jeg stadig ser, så ligger jeg til stadighed i røven af fjerde division.
For jeg har også ansatte – ikke længere Inger,
der var hos mig i fire år, inden hun valgte at blive
selvstændig massør og akupunktør. I stedet har jeg
nogle studerende, som hjælper mig. For tiden har jeg
tre, hvoraf den ene er færdig som cand. merc. aud.
og derfor er full time hos mig. De to andre er stadig
cand. merc.-studerende på CBS, og selv om det har
været en skøn tid at arbejde sammen med Inger, så
er det også rart nu, hvor jeg til gengæld arbejder med
nogle, der er næsten lige så nørdede som jeg selv, og
for hvem det er meget lærerigt og studierelevant at
arbejde med de analyser, vi laver. Og jeg ser jo også
stadig Inger meget, for hun har klinik i kælderen,
mens jeg har kontor på førstesalen. Som regel spiser
vi alle frokost sammen. Med bukser på!’

Kommentarerne
’Er du lige så grov i dine kommentarer i analyserne
hos de andre brancher, som du er i dem, der gælder
rejsebureauer og hoteller?’
’Jeg tror nok, jeg – godt hjulpet af mine kolleger
- har lært at børste det alt for følelsesladede og
injurierende ud af mine analyser, og jeg prøver at

holde mig til fakta. Men jo dybere, jeg kommer ind
i en branche, desto mere historik har jeg at skrive,
og husk på, at analyserne af Hotelbranchen, Bilbranchen, Reklamebranchen plus Revisionsbranchen nu
er udkommet ni gange hver, så også på de områder
har jeg fået et godt indblik, der giver ammunition til
nogle celebre inside-kommentarer. Det er sværere
de første par år, man giver sig til at arbejde med en
branche. Man skal lære folk at kende, inden man går
tæt på dem.
Dertil kommer, at når det gælder rejsebureauer og
hoteller, er jeg så kendt med de forskellige virksomheder og personer, at jeg må siges at være på hjemmebane. Det gør en stor forskel.
I øvrigt er der fortsat nogle af mine analyser, jeg
ikke tjener nok på, og hvor jeg løbende overvejer
at droppe dem. Indtil videre har jeg kun droppet
ejendomsmægleranalysen, både fordi den solgte for
dårligt, men også fordi transparensen i branchen er
på et for lavt niveau. Men det er ingen hemmelighed,
at både min analyse af reklamebranchen og ingeniørbranchen ligger og bobler på et salg, der gør, at jeg
ikke er sikker på, at jeg kommer til at gentage dem.
Reklamebureauerne er det eneste erhverv, hvor jeg
har en kompetent konkurrent, og angående ingeniørbranchen er jeg endnu ikke trængt ordentligt ind på
markedet, hvortil kommer, at der findes en nordisk
analyse af den branche, hvilken laves af den svenske
ingeniørforening, som kun tager SEK 350 for sit
værk, der desuden er ret begavet udført.
Så har vi naturligvis også Horesta, der også udgiver
en analyse af hotel- og restaurationsbranchen. Men
disse analyser er så væsensforskellige, at der burde
være rigeligt med plads til dem begge, hvilket en del
af branchen for længst har fundet ud af.
Som udgangspunkt er det meget svært for en
brancheforening at analysere sig selv. Oftest kan de
ikke nævne navne og ej heller vise, hvem der har tabt
flest penge eller står foran konkurs. Endvidere kan en
brancheforenings konklusioner meget hurtigt blive
politiserede frem for objektive. Bestyrelsesmedlemmer er man, eksempelvis, ekstrem følsom over for.
Og så videre.
Eneste rigtigt gode arbejde, jeg har set fra en
brancheforening, er som sagt den svenske Ingeniørforening, der selvfølgelig ikke når mine analyser til
sokkeholderne i grundighed, men til gengæld får
skabt et super overblik, ikke kun over det danske,
men både nordiske og europæiske ingeniørerhverv.’

Scandlines og
Femern Belt – etc.
Nok er Ole Egholms hovedbeskæftigelse at udarbejde analyser over økonomien
i diverse brancher, men dertil har han en helt speciel interesse, som gælder
samfundskritik, og på det felt er Scandlines på Femern Belt et af hans aktuelle
hovedtemaer:
’Jeg kan slet ikke undgå at blande mig i den offentlige debat. Jeg kan blive
rasende, når jeg ser atter én, som jeg mistænker for at være betalt af Scandlines,
til at udtale sig grimt om Femern-forbindelsen, som efter min opfattelse vil
blive en kæmpemæssig samfundsgevinst, ikke kun for Danmark, men for turismen i hele Nordeuropa og for erhvervslivet på begge sider af Femern og også
i Sverige. Jeg kan blive arg over at tænke på, at et kapitalfondsejet selskab kan
putte så meget grus i maskineriet, som det tilsyneladende er lykkedes Scandlines, så de fortsat er i stand til at malke den lille trafikkorridor for milliarder,
mens det går ud over forbrugerne og samfundet.
På samme vis kan jeg også undre mig over, at vi heller ikke har fået bare
iværksat en fast forbindelse over vores under fire kilometer lille stræde mellem
Helsingør og Helsingborg. Her burde nok være blevet bygget en bro for
omkring 100 år siden, og gevinsten, når den en dag kommer, vil være enorm.
Jeg er forbavset over vore nationalistiske sommerhusregler, og hvorfor vi
ikke gør det muligt for alle at købe danske sommerhuse. Det vil – efter min
vurdering – gøre danske sommerhusejere mindst DKK 25 mia. rigere med ét
hug og endda uden udgifter for Statskassen! Til gengæld vil Statskassen kunne
øge beskatningsgrundlaget, og der vil med sikkerhed også komme stigende
aktivitet i Udkants-Danmark med nye ejere og alt det arbejde, som disse
udlændinge utvivlsomt vil have udført på deres huse.
At skabe kystnært byggeri, som nu langt om længe er kommet på tale, er ikke
at ødelægge naturen, men at leve i den, hvor der er skønnest, og vore aktuelle
regler gør kun uligheden mellem land og by endnu større.
Det kan sådan set også irritere mig, at vi endnu ikke er lykkedes med at få
igangsat etablering af en konkurrerende lufthavn til CPH i det østlige Danmark.
Heldigvis klarer Kastrup det fint, men det stikker alligevel i mig, når det er
dyrere at parkere ude på en mark i Kastrup end ved Rådhuspladsen. Og hele
taxiaffæren, hvor den kapitalfondsdominerede lufthavn prøvede at vride endnu
flere penge fra publikums tegnebøger ind til sit monopol, indtil myndighederne
hurtigt (og for en gangs skyld fermt og rettidigt) greb ind og forbød lufthavnen
den slags tricks.
Ja, og hvis vi så medtager hele årsregnskabslovgivningen, som jeg hver dag
lever med, og hvor jeg hver dag undres over, at vores moderne samfund stadig
har så ringe transparens og så beskedne oplysnings- og revisionskrav, så kan
du godt se, at jeg ofte flere gange dagligt kaster min tid i grams på et politisk
forehavende frem for at koncentrere mig om at tjene penge.’

at jeg kunne blive rig, hvis jeg virkelig
ville. Men jeg lever med den måde, jeg
arbej-der på, og som årene går, tænker jeg
måske også på, at det i livets karakterbog
lønner sig bedre at gøre noget for andre end blot at skrabe sammen til sig selv.
I virkeligheden er en af de ting, jeg måske er allermest stolt af, at jeg har
startet De Berejstes Klub for 20 år siden, helt nøjagtigt 30. maj 1996. De
Berejstes Klub har nu omkring 500 medlemmer, alle med unikt medlemsnummer, og jeg har æren af at have medlemsnummer 1. Det er et fantastisk netværk
– nogen kalder klubben for deres familie – af supernørdede mennesker, hvis
samlingspunkt er glæden ved at rejse.
Jeg har en lang række meget gode venner på tværs af alle samfundslag i den
klub og er blevet dybt inspireret af rigtigt mange af dem. Og de er rigtigt gode
til at huske på, og rose mig for, at det var mig, der fik ideen til klubben.
Vel vidende, at foreningen først begyndte at blomstre rigtigt for 17 år siden,
da jeg gav formandsroret videre, og at der i dag er så utroligt mange kræfter i
den klub, der både driver cafe (Café Globen i Turesensgade, København) og
udgiver et kvartårligt rejseblad ved navn Globen, hvor samtlige skribenter
er medlemmer af klubben. Alligevel er der artikler i overflod og 84 sider i
kvartalet!’
Scandlines sejler hvert år 100-tals millioner
kroner hjem til rederikassen.

De Berejstes Klub
’Så rig bliver jeg nok aldrig. Jeg er alt for lystbetonet i mit arbejde, og så
længe jeg kan leve – eller måske snarere overleve – så er det andre ting, der
driver mig. Det er ikke noget, jeg er stolt over, og jeg er heller ikke sikker på,
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Harald Rytz fylder 70 år

’Beklageligt, at
rejsebranchen i dag
styres af akademikere
og såkaldte økonomer’
Harald Rytz mindes tiden i Spies-koncernen, da alle modarbejdede alle.

Af Preben Jack Petersen.
preben@travelpeople.dk
HARALD RYTZ – et af de mere kendte navne i
dansk rejsebranche i 1980’erne og 90’erne – fylder
70 år lørdag 24. september.
Harald er født og opvokset i Sdr. Hygum i det
inderste, det såkaldte mørke Sønderjylland, og det
stod ikke skrevet i kortene, at han senere skulle gøre
karriere i rejsebranchen og slet ikke i hovedstaden.
Men efter nogle år i musikbranchen og sidenhen på
reklamebureauet Lisberg i Esbjerg bestemte han sig
for at følge en del af sine kammerater, der var flyttet
til København, hvor de så større fremtidsmuligheder
end i det syd- og sønderjyske.
Det var i 1967, da Harald var 21 år gammel, at
han pakkede sin gamle, grønne Volkswagen og
satte kurs mod København. I de tre år op til afrejsen
havde han sammen med en god ven drevet en række
popklubber, der både stod for egne arrangementer og
formidlede musik til andre foreninger, forsamlingshuse, hoteller og kroer, ligesom han oprettede eget
pladeselskab ved navn 2R Record.
’Det var hårdt arbejde, men til gengæld tjente vi
gode penge,’ fortæller Harald i dag.
Parallelt med musikformidlingen passede han
sit arbejde som elev hos Lisberg Marketing, og
både jobbet hos Lisberg samt ekstrajobbet med at
sælge musik var en god ballast at have, da han efter
ankomsten til København begyndte som sælger hos
Icelandair.

Terrorbombe
I det islandske luftfartsselskab begyndte den virkelige verden at åbenbare sig for Harald. Bortset fra
det dansk-tyske grænseområde og en tur til Mallorca
havde han aldrig været udenfor de danske grænser,
men snart blev rejser til Island, Færøerne, Grønland,
Central-Europa samt USA og Canada den rene rutine
for den unge sønderjyde.
’Icelandair var en god læreplads for mig, og
islændingene var nogle pragtfulde mennesker at
arbejde sammen med,’ er Haralds egen vurdering af
de 14 år, han i første omgang tilbragte i selskabet,
før han i 1981 udnævntes til Country Manager for
det amerikanske Northwest Orient Airlines med
base i København. Northwest havde forinden haft en
såkaldt GSA-kontakt i Danmark, men fra det tidspunkt, hvor man skulle være on-line på København,
ønskede amerikanerne at have ’egen mand’ i den
danske hovedstad.
Mens Harald var kontorets chef, udsattes Northwest for den første terrorbombe i Danmark. Det skete
helt nøjagtigt 21. juli 1985 kl. 10.26. Kontoret, der
lå i Imperial-bygningen på hjørnet af Vester Farimagsgade og Ved Vesterport, blev totalt raseret, og
en tilfældigt forbipasserende blev dræbt, mens andre
blev alvorligt kvæstet. Flere af de ansatte på kontoret
fik småskrammer, og når det ikke gik værre ud over
dem, skyldtes det, at bomben var placeret op ad en
søjle, som i væsentlig grad tog af for følgerne af
sprængningen.

Ambulancer og politi var hurtigt fremme på stedet,
og politiet indsamlede så mange vidneberetninger, at
man snart efter kunne rundkaste et signalement af de
formodede gerningsmænd.
Herefter indløb tip fra mennesker, der oplyste, at de
mente at have set nogle personer svarende til signalementet på spring ned gennem Nyhavn. Desværre for
politiet modtog man disse oplysninger så sent, at man
ikke kunne nå at stoppe Flyvebåden til Sverige med
afgang fra Havnegade kl. 11. Den var allerede nået
midtsunds mod Malmö, men til gengæld lykkedes det
at informere det svenske politi så betids, at svenskerne kunne nå at beordre Flyvebåden til at blive
liggende udenfor Malmös havn, indtil man havde fået
dirigeret en tilstrækkelig stor politistyrke til Flyvebådens kajplads og orienteret betjentene om, hvordan
de eftersøgte så ud.
Her skete den helt store misforståelse mellem
dansk og svensk politi, som gjorde, at de to palæstinensiske bombemænd frit kunne spadsere i land på
den svenske side af Øresund:
Dansk politi havde meddelt sine svenske kolleger,
at begge mænd var iført cowboytøj – den danske
populær-betegnelse for jeans. Men sådan oversætter
man ikke jeans til svensk, så de 50 svenske betjente
troede, de skulle holde øje med to mænd, der var
udklædt som amerikanske cowboys og holdt derfor
skarpt udkig efter passagerer, der måtte være klædt
som ’American cowboys’ med vest og kortsiddende,
åben jakke, let halstørklæde, støvler samt en rigtig
cowboy-hat.

Mens Harald arbejdede for Northwest Orient
Airlines, kom han helt naturligt ofte til USA. Det
gjaldt også besøgene på den årlige Pow-Wowmesse, som dengang var af helt andre dimensioner end i dag. På billedet ses han i New York
sammen med Ole Nielsen fra Dane Tours.

I anledning af det samarbejde. Icelandair og SAS etablerede pr. 1. juni 1993 angående trafikken mellem København og Hamburg, deltog et antal ledelsespersoner fra Icelandair i den første afgang fra København til Hamburg. Med på den afgang var Harald sammen med Sigurður Sigurðsson, Sales
Manager Nordic Region, Sigurður Helgason, Icelandair CEO, Hörður Sigurgestsson, Chairman, Grétar Kristjánsson, Vice Chairman, Knut Berg, Director
Scandinavia, Harald Rytz himself, Pétur Eiríksson, Director Sales and Marketing, and Flemming Rosén, Sales Representative Denmark.
Billedet er taget i gate på Kastrup før afgangen.

Harald Rytz har haft 50 spændende år i
rejsebranchen – luftfart, rejsebureau og turisme
– og nu på sine ’gamle dage’ løser han ’lidt
småopgaver’ for turistmyndighederne i Malaysia. Men der bliver også tid til at besøge ’gamle
Danmark’, og når det sker, plejer han at kigge
indenfor på hans stamværtshus, velkendte
Sankt Peder i Hellerup. ’Bedre smørrebrød
end Sankt Peders finder man ikke noget sted,’
fastslår Harald.
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Harald Rytz var en flittig deltager i receptioner,
indvielser, workshops etc. Der skete ikke meget
i branchen, uden at Harald var til stede. På
billedet ses han ved et arrangement i selskab
med Charlotte Skovgaard, dengang hos
Scandinavian Travel Bureau i Bagerstræde i
København, og Tina Jensen fra Maersk Air.

Mens Harald var placeret i Stockholm,
rundede Icelandair i 1997 de 60 år. Det
blev bl.a. markeret med en del tam-tam
på gaden udenfor
kontoret, hvor et islandsk poporkester
underholdt, og hvor verdens stærkeste
mand, islændingen Magnus Ver Magnusson, blev præsenteret for svenskerne.
Harald, helt fremme i billedet, var dagen
til ære iført kaptajns-kasket.
Senere vidneafhøringer af flyvebådspersonalet
dokumenterede, at de to eftersøgte terrorister havde
været ombord. Men der skulle gå tre år, før de
blev anholdt i Sverige på grundlag af fingeraftryk
hentet på gerningsstedet. Ifølge Harald er det siden
blevet indikeret, at den ene af terroristerne med stor
sandsynlighed også var en af hovedmændene i planlægningen af bombeattentatet mod Pan Am-flyet, der
eksploderede over den skotske by Lockerbie i 1988.
De to palæstinensere idømtes livstidsfængsel. Den
ene blev prøveløsladt 25 år efter ugerningen, og
begge befinder sig stadig i Sverige, hvor de var hjemmehørende før attentatet.
Sveriges Radio foranledigede i 2010, at Harald
Rytz og Marten Imandi, den ene af bombemændene,
mødtes for åben mikrofon i en 45 minutter lang
samtale om begivenhederne.
’Terrorbomben mod Northwest i København er den
hændelse i min karriere, der aldrig vil gå i glemmebogen,’ siger Harald.

Silja Osorio

Uregelmæssig fartplan
I øvrigt var de seks år hos Northwest den periode,
Haralds netværk har altid været betydeligt og
omfangsrigt. Hvor kendt folk var, kunne man
også finde Harald. På billedet er det tidligere
administrerende direktør i Europæiske
Rejseforsikring, nu afdøde Leif Poulsen, også
kaldt Leif den Gode, som Harald hygger sig
med ved en reception på Hotel Royal i
København. Leif den Gode var øgenavnet,
fordi Europæiske dengang stillede op som
sponsor for arrangementer af stort set enhver
art i rejsebranchen.
Sådan er det desværre ikke mere …

Omkring årtusindskiftet skiftede Harald spor på
markant vis. Fra tidligere at have arbejdet med
luftfart og rejsebureau blev det nu søfart i form
af krydstogter, han beskæftigede sig med.
Han fik job som administrerende direktør i
Scandinavian Cruise Center på Østerbro i
København, men selvom firmaets ejer, Per
Dylov og dennes nyerhvervede hustru, Bodil,
bosatte sig i Miami, glemte de, at de havde
ansat en direktør i København. De dirigerede
firmaets hverdag fra Florida, og det forhold
kunne kun ende galt. Billedet med de to glade
ansigter ændredes på relativ kort tid til, at
parterne gik fra hinanden.
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angivende Stand By uden, at Harald Rytz synedes
i spalterne – i øvrigt på lige fod med Jahn Schapiro
fra Profil Rejser. Det var de to personer, som i de år
tegnede henholdsvis luftfarten og luftfartens en-grossalg af billetter til agenterne.
Når Harald i dag fortæller om tiden hos Northwest,
så lægger han ikke skjul på, at jobbet også havde sine
skyggesider. Værst af alt var, at NW’s hovedkontor
i Minneapolis mere end én gang om måneden enten
annullerede afgange, så passagererne skulle flyttes til
afgangen før eller efter den planlagte, eller fandt på
at lægge en destination ind i routingen, oftest Oslo,
Stockholm eller Hamburg, hvorved den samlede
rejsetid blev forlænget. Det betød både mere arbejde
og selvsagt også en vis irritation hos de rejsebureauer, der var agenter for Northwest, og som havde solgt
billetterne til kunderne. Hvorvidt også det forhold,
at Tower Air i eftersommeren 1986 fik ok af både
de amerikanske og danske luftfartsmyndigheder til
at flyve mellem København og New York, spillede
en rolle for Haralds beslutning om at sige farvel til
Northwest, skal være usagt. Men i hvert fald begyndte Tower Air sine flyvninger i marts 1987 – og det var
således i konkurrence med både SAS og Northwest.

’Beklageligt, at rejsebranchen i dag styres af akademikere og såkaldte økonomer’

hvor Harald slog sit navn fast i dansk rejsebranche.
Mens andre airline-chefer i København, specielt de
udenlandske, som skulle være her kun i en kortere
årrække, lod deres respektive Sales Managers være
deres frontfigurer ude i marken, så var Harald altid
selv til stede, hvad enten det var ved receptioner,
indvielser eller i mere lødige sammenhænge som
debatfora, hvor ikke mindst de udenlandske selskabers forhold til SAS var til behandling. I 1980’erne
udkom ikke mange numre af det dengang tone-

I branchen var Harald kendt som en trofast og loyal
partisoldat, der kæmpede ’en bra kamp’ for at få tingene til at hænge sammen til alles tilfredshed. Netop
hans ihærdighed og loyalitet var en medvirkende
faktor til, at agenterne vedblev at holde fast i
Northwest-produktet – trods uregelmæssighederne i
tidtabellen og konkurrencen fra Tower Air.
Da Harald havde indgivet sin opsigelse, anmodede
Northwest ham om at indkomme med forslag til
emner til, hvem der skulle efterfølge ham. Harald
fremsendte forslag til tre forskellige, eksterne emner,
alle sammen mænd, bilagt sine kommentarer om
deres kvalifikationer.
’Jeg efterlod listen til min sekretær, og efter at jeg
var fratrådt, meldte vor bookingchef, Silja Osorio,
ud, at hun også var interesseret. Uanset min
vurdering af Siljas kvalifikationer som chef havde jeg
altså ingen indflydelse på, hvad der herefter skete.
Men Silja fik arrangeret et møde med de NW-chefer i
London, som skulle træffe afgørelsen om min
efterfølger. Og hun fik jobbet!
Jeg kunne naturligvis blot ønske hende tillykke
med stillingen, hvad jeg også gjorde. Men udnævnelsen var unik derved, at Northwest som andre amerikanske virksomheder var stærkt mandsdomineret
i direktionen, og vi havde ikke nogen kvindelig
Country Manager noget andet sted i verden.’

Ole Andresen, kaldet Fut-Ole, generaldirektør i DSB 1981-88 og administrerende direktør i Dansk Folke-Ferie
1994-2000, er et af de mennesker, der
har gjort størst indtryk på Harald, der
karakteriserer ’Generalen’ som et herligt
menneske med kulør på tilværelsen og
samtidigt med en viden om samfundet
og med en helt særlig interesse for
kunst. Et godt eksempel herpå var hans
pressemøder i Dansk Folke-Ferie, hvor
Ole i forbindelse med udgivelsen af nye
ferieprogrammer præsenterede ’levende
kunst fra den tredje verden’.

Bureaukratisk
Fra luftfart gik turen videre til rejsebureauverdenen,
idet Harald pr. 1. maj 1987 overtog posten efter Leif
Lunderskov som chef for DSB Rejsebureaudivision
i Reventlowsgade nær Hovedbanegården, der på det
tidspunkt omfattede 24 rejsebureauer fordelt over
hele landet foruden seks bureauer i udlandet med
Berlin, Hamburg og Göteborg som de mest aktive.
’DSB’s rejsebureaudivision havde det til fælles
med Northwest, at de begge, men hver for sig
naturligvis, udgjorde en meget stor og bureaukratisk
organisation, hvilket DSB’s daværende generaldirek-

Harald Rytz fotograferet sammen med
Erling Brodersen, mangeårigt medlem
af koncernledelsen i Spies. Der havde
altid været en form for jalousi blandt
virksomhedens ledende medarbejdere,
og efter Simons død i april 1984 blev den
situation kun værre. Harald fortæller, at
’alle modarbejdede alle’, så atmosfæren
i firmaet var, mildt sagt, ikke særlig god.
Erling havde ry for at være dygtig – og
samtidigt meget kontroversiel!
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forhold til Spies, så han mente, at det job var lige
noget for ham.
Hvad Harald imidlertid ikke havde taget højde for,
var, at atmosfæren mellem medarbejderne i Tjæreborg og hos Spies mildt sagt ikke var særlig god.
Alle modarbejdede alle, og da det var en kendt sag,
at Harald var en god ven af Spies-folkene, kunne det
kun gå galt.
Allerede et år efter sin ansættelse som Tjæreborgchef blev Harald trukket tilbage til København,
hvor han blev medlem af koncernledelsen med den
specifikke opgave at ændre Conair’s status til det, vi
i dag kender som ’lavprisselskab’. Conair havde på
det tidspunkt tilladelse til at flyve ruteflyvning fra
København til London og Paris.
Bestyrelsen i Spies koncernen var på det tidspunkt
blevet mere og mere handlingslammet på¨grund af
interne stridigheder. Og på grund af fejldisponeringen
ifm købet af 6 nye Airbus 320 fly, samt de 3 gamle,
som det på grund af den første Golfkrig ikke var
muligt at afhænde, turde man, da det kom til stykket
ikke kaste sig ud i et nyt pengekrævende område som
ruteflyvning. Projektet blev aldrig realiseret til stor
fortrydelse for primært Harald, der senere måtte konstatere, hvordan andre lavprisselskaber blomstrerede
op med stor succes.

Krydstogter

I Malaysia, hvor Elle og Harald opholder sig det
meste af året, er tilværelsen til at holde ud trods
meget arbejde i hverdagen. Om søndagen er
der tid til afslapning, og i siestaen tager parret
gerne en tur med en richshaw-taxi – en rolig og
afslappet måde at komme rundt på.

tør, Ole Andresen, var sig meget bevidst om. Han
ønskede at få støvet af i virksomheden, hvilket for så
vidt blev min hovedopgave i rejsebureaudivisionen.
Ole sagde i øvrigt, at jeg skulle være klar over, at min
forgænger ikke havde fået sin kontrakt fornyet på
grund af sine liberale tendenser, mens jeg til gengæld
var blevet ansat til trods for mine liberale tendenser.
Ole var som bekendt erklæret Socialdemokrat,
hvilket gavnede ham i forhold til samspillet med den
daværende regering.’

’Ole tegnede firmaet’
’Ole Andresen var, i modsætning til mange andre,
ikke i tvivl om, at det var en oplagt opgave for DSB
at drive rejsebureau og at sælge både fly- og pakkerejser udover virksomhedens egne produkter i form
af tog- og færgebilletter,’ fortæller Harald.
’Ole, med tilnavnet Fut-Ole, var et herligt menneske – en kombination af en ’festlig person’, der gik
i folk med træsko på, og en akademiker med en
betydelig viden ikke blot om DSB, men om samfundsforhold i det hele taget, dog med særlig tyngde
på kulturanliggender. Han var nede i alle detaljer, og
selvom der var ansat en pressechef for virksomheden,
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var det som regel Ole selv, der tegnede virksomheden
overfor offentligheden og tog skraldet, når den situation var aktuel, i modsætning til den besynderlige
tendens, der nu har bredt sig mange steder med at
sende alle mulige andre medarbejdere i byen frem
for, at topchefen selv står frem.
Oles slogan ’Tog til tiden’ fik han dog aldrig gjort
til virkelighed, men det er der jo heller ingen af hans
efterfølgere, som har. Der skal tilsyneladende nogle
helt andre kræfter til den manøvre – hvad de så end
måtte bestå af.’
Jobbet i DSB Rejsebureaudivision medførte for
Haralds del placering i et antal bestyrelser i Sverige,
Tyskland og Frankrig i forbindelse med de dérværende DSB-rejsebureauer.

Lavprisselskab-projekt
Da Spies koncernen overtog Tjæreborg i januar
1989, ønskede man at udskifte topchefen Jens Veino
med den begrundelse, at han havde været for synlig
som konkurrent til, at Spies kunne have ham ansat
i virksomheden efter købet. Harald fik dengang en
føler om, hvorvidt jobbet kunne være interessant for
ham. Men dels fandt han, at han havde et spændende
og udfordrende job i DSB, dels ville han ikke forlade
DSB allerede et år efter sin ansættelse. Altså takkede
han derfor pænt nej.
Men da Janni Spies i december 1990, næsten to
år senere, på ny lokkede med stiingen som administrerende direktør i Tjæreborg Rejser, slog Harald
til og forlod DSB. I flere år havde han haft et tæt
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I 1992 var Harald tilbage i det selskab, hvor han mest
af alt følte sig bedst til pas – Icelandair. Han afløste
Emil Guðmundson som chef for kontoret i Danmark,
hvor han sad i fem år, indtil han flyttede til Stockholm som chef for selskabet i Sverige, Finland og de
Baltiske lande. Her trivedes han som fisken i vandet.
For Harald var det som ’at komme hjem’ til de vante
græsgange.
Efter chef-perioden hos Icelandair prøvede Harald
noget for ham helt nyt, idet han blev administrerende
direktør i det Per Dylov-ejede Scandinavian Cruise
Center (SCC), der solgte krydstogter til populær-priser i modsætning til Jesper Boas Smith fra Bella Vista
Travel, der satsede på eksklusive rejser med mindre
fartøjer til rimelig høje priser. Senere udvidede Jesper
porteføljen til også at omfatte krydstogter til populærpriser, hvilket dog – ifølge Harald – ikke generede
SCC synderligt. Krydstogtspotentialet voksede sig
nemlig så stort og hastigt, at der i henhold til Haralds
vurdering var ’god plads til begge segmenter’.
Samarbejdet mellem Harald og Per Dylov skulle
imidlertid ikke blive mange-årigt. Harald udtrykker
det sådan:
’Mens jeg var chef, havde vi overskud hvert år,
men det overskud kunne have været langt større, om
ikke Per og hans hustru, Bodil, fra deres domicil i
Miami havde blandet sig i alt, hvad vi foretog os på
kontoret på Strandvejen på Østerbro. Fra tid til anden
skulle vi sågar overføre større beløb til udgifter til
diverse indkøb, ejer-parret havde foretaget derovre,
men som var firmaet totalt uvedkommende.’

Ungarn og Albatros Travel
Når der har været pauser mellem Haralds engagementer i markedet, har han helliget sig sit holdingselskab, Scan Mark, som har udført diverse specialopgaver som bl.a. at være agent for Ungarn som
turistland.

Der var dem, der i 1980’erne mente, at en reception i den københavnske rejsebranche, hvad
enten det var i forbindelse med en indvielse,
en rund fødselsdag eller noget helt tredje, ikke
var nogen rigtig reception, om ikke Harald
Rytz var til stede. Den formulering var Harald
ikke udpræget begejstret for, men det hjalp lidt
på situationen, når han mødte frem med sin
sekretær, Lis Worm.
En anden opgave for Harald har været at indtræde
som direktør i divisionen Development & Production
hos Albatros Travel, bl.a. med ansvar for forhandling
af fly- og skibskontrakter:
’Det var en lidt anden boldgade end, hvad jeg
var vant til, men yderst udfordrende. Det var en
fornøjelse at arbejde sammen med både Søren
Rasmussen og hustruen, Berit. Søren er en af de få
i den traditionelle rejsebureauverden, der tør satse
med deraf følgende risiko, men også med større
gevinstmulighed, frem for blot at sælge stangvarer.

Elle Mostrup havde Northwest som en af sine
første arbejdspladser i rejsebranchen, og hun
syntes, selskabet havde en nydelig og fornuftig
Danmarks-chef. Senere kom Elle og Harald til at
danne par, og de blev under festlige former viet
til hverandre i Las Vegas. Elle har siden heddet
Rytz til efternavn.

Han bruger ikke tid på at sende tingene i udvalg, men
praktiserer korte beslutningsgange. Og han arbejder
med et forholdsvis enkelt koncept, kun grupperejser.
Det gør han ud fra princippet, at det jo ikke tager
meget længere tid at arrangere 10 gruppe-afgange
end en enkelt.’

Fagfolk afløst af akademikere
Når Harald ser tilbage på resultaterne af sine 50 år i
rejsebranchen, sker det med glæde og tilfredshed:
’Jeg har,’ siger han, ’været så heldig i min karriere,
at jeg som oftest har været det rigtige sted på det
rigtige tidspunkt. Langt de fleste af mine gøremål
har været ønskejob – på hver sin måde naturligvis.
Rejse og luftfart er en herlig branche med masser af
ildsjæle, der brænder for det, de arbejder med. Og jeg
kunne i dag ikke forestille mig at skulle have lavet
noget andet end, hvad jeg har gjort.’
’Desværre har tingene ændret sig i de senere år med
manglende respekt for ’håndværket’. Før årtusindskiftet blev branchen styret af fagfolk, hvor det i dag
er akademikere og såkaldte økonomer, der har taget
over. Det nytter ikke noget at ansætte ledere, hvor det
hele baseres på Excel- og Power Point-præsentationer, hvis de pågældende ikke kan kende forskel på for
og bag på et fly og ikke selv tør se kunderne i øjnene.
Det er en servicebranche, som kræver, at alle – inklusive topcheferne – optræder i første frontlinje.’

Harald og Lars Thybo, indehaver af Hotel du
Nord på Vesterbro i København, er kendt i
branchen som ’Tvillingerne’ eller Dupont &
Dupont, fordi de altid ses sammen – ikke mindst
på rejsemesserne i både indland og udland.
Deres venskab stammer tilbage til de tidlige
70’ere, da Harald arbejdede hos Icelandair.
En dag blev han sendt afsted til Park Hotel
på Jarmers Plads for at hente pristilbud på
overnatning til Icelandair’s besætninger, idet
Haralds chef, Vilhjálmur Gudmundsson, syntes,
at Sonja Mathiesens takster på Hotel Imperial
var blevet noget pebrede. Lars var dengang
’direktør-assistent’ til sin stedfar, som ejede
hotellet. Lars’ tilbud blev accepteret af Icelandair – og samtidigt opstod et venskab mellem de
to ’drenge’, og det har holdt lige siden.

Privat
I mange år dannede Harald par med Brynja Birgisdóttir, som tidligere også arbejdede hos Icelandair.
Siden årtusindskiftet har hustruen heddet Elle
Mostrup, i dag Rytz. Hun har ligeledes en fortid i
luftfart – bl.a. hos Cathay Pacific og South African
Airways i København.
Siden 2011 har parret opholdt sig i Malaysia en stor
del af hvert år, idet Harald fortsat modtager et antal
konsulentopgaver, bl.a. fra det Malaysiske Turistministerium.
Elle og Harald har fortsat deres hus i Taarbæk nord
for København at flytte hjem til, selvom størstedelen
af huset har været lejet ud i de senere år.
Harald fotograferet sammen med Orla Holtermann, der drev et lille rejsebureau i Frederiksværk og desuden en højt anerkendt guideskole
på Åboulevarden i København. Mange er de
personer i rejsebranchen, der har fået job med
et eksamensbevis fra Holtermanns Guideskole
i hånden.
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Ivans 70 års dag blev årets store sommerfest
IVAN NADELMANN havde inviteret familie samt nære venner til sin 70 års fødselsdagsfest
i hjemmet på Gammehave Allé i Charlottenlund. At dømme efter antallet af gratulanter har
Ivan en rimelig stor familie og et anseeligt antal venner, og om de sidstnævnte kunne man
konstatere, at det ikke er hr. hvem-som-helst, den nu 70-årig bilkonge og hotelejer omgås
– også selvom tidligere chefer i AVIS Biludlejning samt Skydebrødre vejede tungt.
Gæsterne, i alt 250 mennesker, var inviteret til kl. 18, og i god tid forinden begyndte det
at strømme ind med gratulanter til Ivans og fru Tofas mondæne palæbygning for enden af den
lille villavej i Gentofte Kommune, hvor også et par udenlandske ambassader er beliggende.
Ivans og Tofas hjem må betegnes som en herskabsvilla af de større. Bygningen, der i
tidligere tider var hovedkvarter for Meteorologisk Institut, rummer 1.200 kvm. beboelsesareal, og idet børnene for længst har forladt reden, har ægteparret plads nok at boltre sig i.
På matriklen, der støder op til den grund, hvor afdøde skibsreder Mærsk Mc. Kinney Møller
boede, findes også tennisbane med internationale mål. Både Tofa og Ivan har tidligere været
habile tennisspillere. I dag er den interesse overtaget af børnene og de større børnebørn,
mens bedsteforældrene udgør det trofaste, begejstrede stampublikum.
Ivans ægteskab med Tofa er nummer tre i rækken, og for Tofa er det nummer
to. Det giver sammenlagt en stor familie med børn, svigerbørn og børnebørn,
som alle sammen er foreviget på hosstående foto.
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Ivan Nadelmann fejret
af familien
og vennerne

Af Preben Jack Petersen.
preben@travelpeople.dk

‘Den store familie’, i alt 250 mennesker, var forsamlet i et stort telt på græsplænen i
haven foran hovedbygningen. Her spiste man, sang og snakkede sammen på denne
Midsommeraften, der startede flot, men som senere slog over i regnvejr.

Mens Ivan var ejer af AVIS Biludlejning i Danmark, havde han haft et godt øje til den tidligere meteorologiske institution, som han var meget fascineret
af, og da bygningen omkring årtusindskiftet blev sat
til salg, var han ikke sen til at melde sig som køber.
Et par år senere fandt han det praktisk også at være
ejer af Skovshoved Hotel, hvilket køb skete sammen
med hustruen Tofa. ’Så har vi i hvert fald noget at få
tiden til at gå med,’ var hans kommentar.
Hvad det tidligere Meteorologisk Institut kostede,
vil han helst ikke afsløre:
’Men i begge tilfælde, således både Meteorologisk
Institut og Skovshoved Hotel, var det priser, der må
betegnes som fornuftige for både sælger og køber,’
siger Ivan. ’Tofa og jeg har absolut ikke beklaget os.’

Modeshow

Tofa og Ivan
bød velkomm
en
på Borgen

Sommerens største
party for rejseliv
ets topfolk fandt
Nadelmann og fru
sted
Tofa på det gamle
Meteorologisk Inst hos AVIS-kongen Ivan
250 elitepersoner
itut i Charlottenlun
fra rejsebranchen
, landets mest ken
og finansverdens
d.
spidser fejrede som
dte automobilfor
handlere
dag - til akkompag
merens komme i
forening med Ivan
nement af orkestr
s 70 års
et og sanggrupp
Læs side 32.
en Læderhalsene.
Pris DKK 48,00 (inkl.

moms)

I indbydelsen til festen havde Ivan opfordret herrerne
til ikke at iklæde sig slips og i øvrigt blot at være
’casual klædt’. Imidlertid skulle det vise sig, at der
var forskel på, hvordan ’casual’ blev opfattet. En
enkel gæst var iført smokingjakke med tilhørende
jeans, men ellers var det for herrernes vedkommende
’pænt sommertøj’ i stærkt varierende kreationer,
der blev præsenteret, mens damerne fremviste de
elegante, lange sommerrober såvel som de små fikse,
korte. Arrangementet fik dermed også karakter af et
modeshow for voksne.
Indgangsportalen til Tofas og Ivans ejendom har
skikkelse af en byport fra Hansa-stæderne, og i takt
med, at gæsterne gjorde deres entré, blev de parvis
foreviget af Kgl. Hoffotograf Klaus Møller, der selv
bor i Gentofte Kommune.
Efter at være modtaget med velkomstdrink og
smalltalking på plænen foran Palæets facade samledes gæsterne i et stort telt i haven, hvor middagen
blev indtaget til tonerne fra sang- og orkestergruppen
Læderhalsene.
Et planlagt bål i haven sidst på aftenen måtte
sløjfes, fordi vejrguderne åbnede for sluserne. Til
gengæld gav Læderhalsene et par ekstra numre, mens
regnen silede.
’Jeg er glad og stolt over, at så mange af mine
venner ville bruge deres Midsommeraften på at møde
frem for at ønske mig tillykke med de 70,’ siger en
ydmyg Ivan Nadelmann. ’Jeg er særlig glad for det,
fordi man jo aldrig kan vide, om det måske var sidste
gang i livet, jeg ville få den oplevelse.’

Læderhalsene udgør både en sanggruppe og et orkester
- og fik alle gæster til at synge med på Midsommervisen.

Stemningen var høj fra start til slut. Alle engagerede sig i Læderhalsene’s underholdning.
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Ivan Nadelmann fejret af familien og vennerne
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Torben Otte Jørgensen har været Ivan en tro
væbner gennem hele 30 år. Har haft titel af
finansdirektør, og det har han stadigvæk, nu
i Ivans holdingselskab Biludan. Torben blev
ledsaget af hustruen Marie-Louise.

Erik Østergaard er for Ivan en ‘skydebror’, og
desuden kender de to herrer hverandre fra
foreningen Danske Vognmænd, hvor Erik er
CEO. Ivan har nemlig, ved siden af sine
AVIS-aktiviteter, været indehaver af en
mindre vognmandsforretning.

Frank Uhrenholt, en af Ivans skydebrødre, og
en søn i fødevare-dynastiet Uhrenholt på Fyn,
kom til festen ledsaget af fru Majse.

Klaus Christoffersen og Poul Tvede kender Ivan fra biludlejningsbranchen. Poul har i mange år været administrerende direktør hos
Europcar, og ifølge Ivan har han gjort det ’knagende godt’. Men, som
Ivan fortæller, ’Pouls dygtighed hænger selvfølgelig sammen med, at
han startede sin karriere hos AVIS’.
Nu har Karsten Ree. mest kendt fra salget af Den Blå Avis, købt
Europcar og overladt ledelsen til en af sine sønner, hvorfor Poul langsomt
forbereder sin exit fra branchen for i stedet at nyde sit otium.

En af rejsebranchens tunge drenge er Peter Grønlund, der har en langvarig karriere i SAS henholdsvis SAS Cargo bag sig. Desuden har han
været CEO hos Scandlines, og i dag bor han det meste af året i Malaysia
med fru Lone, som også deltog i Ivans fødselsdagsfest.
Peter er bestyrelsesformand i Profil Rejser.

For Axel Chr. Rasmussen, gennem mange år administrerende direktør i
Weco-Travel med dattervirksomheden Dane-Tours, blev Ivans fødselsdags-arrangement noget ganske særligt. Det blev nemlig hans sidste
midsommeraften i selskab med hustruen Annie, der kort efter døde
under meget usædvanlige omstændigheder. Parret var gået i skoven ikke
langt fra hjemmet i Gl. Holte for sammen at nyde det dejlige sommervejr.
Pludselig satte en hveps sig fast i øregangen hos Annie, og selvom Axel
og Annie ved fælles hjælp fik hvepsen ud, havde den nået at anrette så
megen skade, at Annie afgik ved døden.
Til sagen hører, at hverken Annie eller Axel havde mobiltelefon med sig,
men en rytter til hest, som kom forbi, slog alarm. Selvom ambulancen var
rimelig hurtigt fremme, kunne lægerne på Sygehuset ikke redde Annies liv.
Både Annie og Axel var ansat hos AVIS i 1970’erne.

Michael Christiansen, tidligere direktør for Det Kongelige Teater og siden
2008 bestyrelsesformand i Danmarks Radio, kom til Ivans 70 års fødselsdag på ’Borgen’ (tidligere Meteorologisk Institut) i Charlottenlund i selskab
med sin samlever, advokat Susanne Husted Andersen, der i øvrigt er
veninde med Ivans hustru, Tofa. Michael syntes ikke om Dansk Folkepartis
forslag om en reduktion af DR’s budget med 25 pct., og det fik han en
snak med Ivan om, som også er meget teaterinteresseret. Bl.a. har Ivan
siddet i bestyrelsen for Nørrebro Teater.
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Kurt Thyregod, mangeårig medarbejder i SAS med start i Karup Lufthavn,
der i øjeblikket er ved at genfinde sig selv, og desuden ex-CEO i Diners
Club, kom til Ivans fødselsdag med gemalinden Dorthe ved sin side.
Ivan og Kurt har kendt hinanden siden 1980’erne, da AVIS havde et
nært samarbejde med SAS på indenrigsstationerne. En dags-passagererne købte dengang en Superflyer-billet, der inkluderede fly fra hovedstaden til Jylland og en udlejningsbil under opholdet i ’hovedlandet’.
I dag bor herskabet Thyregod på den ’rigtige side’ af den mondæne
Øresunds Allé i Dragør, hvor Kurt har sit vin-atelier, som han kalder
Pingvino. Han bruger også tid på firmaet Slice Fruit, i hvis bestyrelse
han er formand.

En af Danmarks kendteste IT-folk, indehaveren af firmaet Atea, 73-årige Ib Kunøe, der
med en indtjening på DKK 1,7 mio. om dagen
(!) figurerer som nr. 39 på listen over landets
rigeste mennesker, kom til festen i selskab med
fru Lone.
Ib er ældste dommer og fungerende ’høje formand’ i skydelauget, hvor også Ivan er medlem.

Henrik Isaksen er en af Danmarks succesrige profiler i biludlejningsbranchen. Han overtog for en halv snes år siden repræsentationen i
Danmark af det store, tyske firma Sixt, som han på dygtig vis har arbejdet
op i fører-ligaen, hvor han konkurrerer med de andre store biludlejere.
Henrik var, inden han blev selvstændig, ansat hos AVIS, og det var også
Christina, som senere blev hans hustru.
’Man er sgu blevet årsag til mange mærkværdige ting,’ sagde Ivan på
sin festaften.
Parret bor i Charlottenlund tæt på Femvejen, kun et par hundrede meter
fra Ivan og Tofa.

Henrik Brandt fra UniBrew kom med hustruen
Sanne for at ønske Ivan til lykke med den runde
dag. Han er, ligesom Ivan, medlem af World
Presidents Organization (WPO), og det er
først og fremmest herfra, de kender hinanden.

Allan Agerholm, CEO i BC Hospitality Group, kom med fru Lise for at
lykønske Ivan med ’den voksne alder’, som han nu havde opnået. Allan
har siden årsskiftet været formand for Visit Denmark, og Ivan har i mange
år siddet i diverse udvalg under Wonderful Copenhagen’s hat, så de to
herrer havde mange emner at tale om.

Preben Jack Petersen, redaktør af magasinet Travel
Business, har kendt Ivan, siden denne købte AVIS
Biludlejning i begyndelsen af 1980’erne og har i
årenes løb skrevet utallige artikler om Ivan, først i
bladet Stand By, som Preben grundlagde i 1982,
og siden i magasinerne Travel People henholdsvis
Travel Business. På billedet ses Preben i selskab
med hustruen Inger Ollendorff, der gennem 18
år (1969-87) arbejdede hos Sterling Airways og
derefter i ligeledes 18 år (1987-2005) som Station
Manager for Maersk Air.

Som tidligere forsvarschef er det vel kun rimeligt, man er medlem af en
skydeklub, og det gælder netop for genereal Christian Hvidt, der var Danmarks forsvarschef i perioden 1996-2002. Christian fik uddannelse som
jagerpilot i Canada umiddelbart efter sin skolegang, og hele hans karriere
har været helliget forsvaret.
Efter sin pensionering har han udført forskelligt bestyrelsesarbejde og
bl.a. været formand for Semler-gruppen, der står for import af VW, Audi,
Seat og Skoda.
Christian blev ledsaget af hustruen Janne til Ivans fest.
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Flemming Lindeløv er også et WPO-bekendtskab. Flemming, gennem alle
tider en rar, venlig og behagelig mand, har haft adskillige topjobs i sit liv,
så han er selvskreven til at være medlem af den globale president-klub.
Lige nøjagtig bilbranchen har han, så vidt vides, ikke haft berøring med,
så det er ikke derfra, Ivan og han kender hinanden, men i sin erhvervsmæssige karriere har Flemming stået i spidsen for både Carlsberg, FDB,
Tulip, Royal Scandinavia og medicinalfirmaet Lundbeck. Damen, der
ledsagede ham til festen, er hustruen Elsebeth.

Jørn Jensen, CFO hos Carlsberg, kender Ivan aldeles udmærket, for han
har nemlig for snart mange år siden været budgetchef hos AVIS. Om Jørn
også har fundet sin kone blandt AVIS’ mange kvindelige medarbejdere,
melder historien intet om. Fru Mette sagde ikke et ord om den ting.

Fhv. departementschef Peter Loft følte sig
godt til pas, selvom skatteminister Thor Møger
Petersen sendte ham ud i kulden for nogle år
siden. Nu er han klummeskriver i diverse blade
og bliver flittigt læst.

Jan Frøshaug, en skydebror, med fru Dorte
Arnoldi, fhv. salgs- og marketingchef i Gutenberghus. Hun er desuden medlem af YPO
(Young Presidents Orgaization), som samarbejder med WPO.

Advokat Georg Lett kom cyklende til festen.
Han havde tilbagelagt strækningen fra advokatkontoret på Rådhuspladsen i København, i alt
12 kilometer, på 25 minutter.

Advokat Chr. Harlang og fru Bente mødte Tofa
og Ivan på en rejse i Marokko i begyndelsen
af 00’erne. Det blev til et bekendtskab, der
udviklede sig til venskab – og det har holdt lige
siden.
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Jørgen Cadolius er advokat og har sæde i diverse bestyrelser, hvor også Ivan sidder. Desuden har Jørgen fungeret som advokat for Ivan i forskellige
anliggender. Han havde taget fru Kirsten med til festen.

Peter Engberg, tidligere koncernchef hos Nykredit,
blev af Mette Frederiksen, mens hun var beskæftigelsesminister i den Røde Regering, indsat som
medlem af bestyrelsen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Han er desuden medlem af et antal andre
bestyrelser, bl.a. hos Chr. Augustinus Fabrikker.

Bankdirektør Sv. Blomberg fra Jyske Bank er, som andre topfolk blandt
Ivans gæster, medlem af WPO, og via denne klub kender Svend og Ivan
hinanden.

Jacob Holm, direktør i Fritz Hansen Møbler,
kender Ivan fra Erhvervsklubben. Jacob blev
ledsaget af hustruen Barbara.

Peter Kureer er mangeårig ejendomshandler med Køge-området som
operationsområde. På billedet ses han med Ivan og sin veninde gennem
flere år, Susanne Brehdal. Til højre i billedet synes bankejer og -direktør
Lars Thuesen, der tillige er ejer af luftfartsselskabet Jet Time.

Eivind Kolding har en fortid hos både A. P. Møller, Danske Bank og senest
også hos Novo A/S - og Ivan mente, at han skyldte Danske Bank nogle
penge fra den tid, Eivind var chef. Det sagde Ivan dog med et glimt i øjet.
Fra både banken og Novo kom Eivind noget hurtigt af sted, hvorfor Ivan
mente, at hans gamle ven med hustruen Birgitte ville have godt af en
festlig aften i godt selskab.

- tog billederne ved Ivans 70 års fest.
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Ejvind Olesen – 80 år
Den gamle Berlingske-krukke nægter at stå af

Af Preben Jack Petersen.
preben@travelpeople.dk
DA EJVIND OLESEN blev pensioneret fra det
Berlingske Hus i 2003, sagde han advarende til sine
omgivelser, at de ikke skulle forvente at slippe af
med ham, blot fordi han på daværende tidspunkt
måtte sige farvel til ’Tanten’, der af principielle
årsager ikke beskæftiger medarbejdere efter det
fyldte 67. år.
Ejvind mente nok, at han havde meget mere at
’underholde’ sine læsere med, og det skulle derfor
fremover ske via hans andet lille hjertens barn,
Take-Off. I det magasin ville han give sine
meninger til kende – både i printudgaven og i en
fredagsklumme på Nettet.
Nu var det så, at Lars Thuesen nogen tid derefter
blev ejer af Take-Off, og desuden havde han siden
årtusindskiftet været udgiver af Stand By. Der skulle
imidlertid ikke gå lang tid, før Lars indså, at det
var for meget af det gode at udgive to magasiner til
den samme målgruppe – især fordi de begge gav
underskud. En skønne dag besluttede han derfor at
nedlægge den ene af de to publikationer, og selv om
Take-Off var udkommet siden 1957 og Stand By kun
siden 1982, så var Lars af den formening, at der trods
alt var mere slagfærdighed over Stand By, hvorfor
det blev Take-Off, der måtte lade livet.
Ejvind var selvsagt ikke begejstret for Lars’ beslutning, men havde forståelse for, at der ikke var megen
fornuft i at udsende to underskudsgivende magasiner
til den samme målgruppe. Han måtte erklære sig
tilfreds med, at navnet Take-Off fik mulighed for
at fortsætte på Nettet, ligesom Lars gav ham
beskæftigelse som ’seniorredaktør’ på Stand By.
Dermed fik Ejvind god mulighed for at få sine
synspunkter på branchen distribueret til hans trofaste
venner – først og fremmest de gamle chefer på

Arne Bang Mikkelsen, en god ven gennem de
mange år, han var administrerende direktør i
Bella Center, mangler syv år i at være lige så
gammel som Ejvind. Herefter kommer en datter
af Ejvind, Helle Jakobsen, der arbejder for Air
France/KLM, fødselaren him self, Pia Lund,
Danmark-chef for Qatar Airways, Stig Thygesen, blæksprutte for Lars Thuesen, bl.a. chef
for Skandinavisk Bladkompagni, og endelig
Lone M.
Andersen, BCD Travel.

bureauerne, i turismen og hos SAS, men i øvrigt til
branchen som helhed.
Gennem de seneste par år har helbredet været noget
skrantende, hvilket har forårsaget diverse pauser
i kommunikationen. Men Ejvinds parole har altid
været, at ’nyhederne skal ud’, og sådan vil det også
være fremover. Når man spørger den nu 80-årige
krukke – for en krukke er han og har altid været! –

Ejvind er blevet beæret med den aldersgamle
titel Oldefar, hvilket han er utroligt stolt over.
Oldebarnet hedder Ellie, og hun er 78 år yngre
end Oldefar.
om, hvornår han agter at stoppe, lyder svaret: ’Hvem
siger, at jeg stopper?’
Onsdag 1. juni rundede han de 80 år. Fødselsdagen blev markeret ved en seance på en af de mange
restauranter i Rungsted Havn, hvor familien og nære
venner samt kolleger hyldede ham.

Ejvind flankeret af datteren Mette,
barnebarnet Nikolai, der er far til lille Ellie,
hustruen Ingelise, barnebarnet Sarah,
Fødselaren him self, barnebarnet Charlotte,
datteren Helle og svigersønnen Bent Jakobsen.

Ejvind med sine to
papbørnebørn, Laurids
og Marie.
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Træflytning –
for et bedre miljø

Video-film betyder
medalje-regn
over Hotel Arctic

-En overkommelig affære
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Sølv i New York

ul, Turkey

PÅ ITB I BERLIN i marts i år opnåede Hotel Arctic
i Grønland en flot andenplacering med sin præsentationsvideo ’Five Moments’, og siden har samme film
modtaget den ene hædersbevisning efter den anden
på filmfestivaler verden over. Filmen er ikke blot en
god reklame for det verdenskendte, grønlandske hotel
beliggende i Ilulissat nord for polarcirklen, men betragtes desuden som en overordentlig fin promovering
af det naturskønne Grønland.
Videoen er produceret af ParaVision, og den grønlandske musiker Simon Lynge har både skrevet teksten, komponeret musikken og indspillet sin sang
specielt til videoen, så den matcher filmen scene for
scene.
De fem temaer, som den knapt tre minutter lange
video omhandler, er Hotel Arctic’s internationale
miljøcertificering ’Green Key’, igloerne, de luxeværelserne i Umiaq-fløjen, det fem-stjernede konferencecenter samt de lokale fødevarer, der danner
grundlaget for gastronomien i hotellets Restaurant
Ulo.
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og dermed hjemtog guldmedaljen.
July 2016
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Siden sølvmedaljen blev vundet i Berlin, er flere
andre flotte præmier tilgået Hotel Arctic. Det gælder
først og fremmest den festivalen Art & Tur i Portugal,
hvor ’Five Moments’ røg helt til tops og hentede guld
til det grønlandske hotel, og på Film Art & Tourism
Festival i Warszawa og i International Festival Tourism Films i Bulgarien modtog Hotel Arctic højeste udmærkelse for den bedste film i hotelsektoren.
Det amerikanske marked er af stor betydning for
turismen i Ilulissat, og derfor var det en særlig glæde
for Erik Bjerregaard, administrerende direktør på
Hotel Arctic, at hans film ved Festivalen i New York
opnåede en andenplacering og dermed tog sølv hjem.
Medaljer og udmærkelser hentede Hotel Arctic
ligeledes ved festivaler i Los Angeles, Riga, ,Zagreb,
Istanbul og på Maldiverne.
’Filmfestivalerne er et interessant marked at bruge
som udstillings-platform,’ konstaterer Erik. ’Det er en
kunst at få ’leveret varen’ på kortest mulig tid, men
hvor alle alligevel opfatter budskaberne,’ siger den
grønlandske hoteldirekør.
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Overrækkelsen af den grønlandske pris skete på Hotel Arctic, hvor formanden for Grønlands Landsstyre,
Lars Emil Johansen, stod for højtideligheden. Han udtalte, at Erik og Hotel Arctic altid har været en pryd
for Grønland, hvilket han takkede for på Selvstyrets
vegne.
I dagene omkring modtagelsen af Nersornaat-prisen
modtog Erik ligeledes en pris fra Vest-Nordens Turistråd for altid at have spillet en aktiv rolle i turismesammenhæng. Det skete på Vest-Norden Travel Mart i
Reykjavík.

At ville flytte sine træer kan have mange årsager.
Måske vil du etablere en ny indkørsel til din ejendom
– det være sig et hotel, der skal udvides, tilblivelse af
et kursuscenter, anlæg af en ny golfbane, eller du vil
ændre på indretningen af din grund, så du får bedre
udsyn eller dækker for nysgerrige naboer.
Der kan være mange gode grunde til at flytte sine
træer, og mulighederne er stort set uendelige.
Nordisk Træflyt & Træpleje ApS er eneste firma i
Danmark, der tilbyder denne specialitet. Vi har det
erfarne mandskab, og vi har specialudstyret.
NT & T er grundlagt i 1989 og har således flyttet træer
i 30 år – over hele Danmark og også i flere andre
europæiske lande.
Vi flytter gerne ét eller to træer – men også gerne en
hel skov, hvis det er det, der behøves.
Yderligere sælger vi også store træer fra vores egen
plantebank
Kontakt os på:
T: +45 44 95 96 00 eller M: +45 40 13 45 21
info@traeflytning.dk

Nordisk Træflyt & Træpleje ApS • Industriskellet 6A • DK - 3540 Lynge • T: +45 44 95 96 00 • www.traeflytning.dk • info@traeflytning.dk
Video-film betyder medalje-regn over Hotel Arctic
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Vore nye Fjeldværelser
En perlerække med udsigt over Diskobugten

Vi har her i 2016 udvidet med 5 helt nybyggede
værelser i grundplan. Alle med terrasse og udsigt til
Diskobugtens sejlende isfjelde og Diskoøens smukke
kystlinie, der rejser sig af havet hele 80 km borte.

Værelserne er nænsomt indrettet i nutidigt design
og byder i mere end een forstand på en ekstraordinær hoteloplevelse her 250 km
nord for Polarcirklen.

Ilulissat

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

www.hotelarctic.com

