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Pris DKK 48,00

(inkl. Moms)

allan L. agerholm er strøget helt til tops i dansk turisme, 
efter at Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen (V) 
pr. 1. januar i år har udpeget ham til bestyrelsesformand i 
Visit Denmark a/S.
I forvejen var allan næstformand i Horesta’s bestyrelse, og 
siden januar 2014 har han stået i spidsen for Bella Center, 
           nordens største messecenter med dets integrerede 
                  Comwell Conference Center Copenhagen (CCCC), 
                      Forum Copenhagen samt hotellerne aC Bella Sky 
                         Copenhagen, Crowne Plaza Copenhagen Towers
                          og aC Copenhagen Marriott. Læs Side 4.

Til tops i 
dansk turisme

Pris DKK 48,00 (inkl. moms)

Allan L. Agerholm trådte første gang offentligt frem som turistrådsformand på 
Turismepolitisk Årsmøde hos Dansk Erhverv i december, efter at han var blevet 
udpeget til posten af Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen (t.v.). 
Til højre i billedet ses Jan Olsen, administrerende direktør i Visit Denmark A/S.
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DSB, RYANAIR og Uber har på hver sin vis gjort sig  

bemærket gennem den senere tid med diverse dispo-

sitioner og udtalelser – i samtlige tilfælde af stor inter-

esse for kunderne.

  DSB fik pr. 1. maj 2015 ny administrerende direktør 

i form af Flemming Jensen, der havde luftfart som 

baggrund. Efter Flyvevåbnet startede han som pilot i 

Sterling Airways, og efter kun tre år gik han videre til 

SAS, hvor han fløj i nogle år som kaptajn, hvorefter han 

blev medlem af koncernledelsen. At DSB med ham i 

førersædet skulle begynde at bevæge sig i flyvende 

fart, er nok ikke troligt. Men ’tog til tiden’ kan også gøre 

det ...

   Med sin luftfartsbaggrund var det en overraskelse, 

da det meddeltes, at Flemming Jensen havde søgt og 

fået jobbet som chef i DSB. Ingen havde sat hans navn 

i forbindelse med den stilling.

   Først efter et halvt år gav Flemming et interview. 

Til dagbladet Børsen sagde han således, at han vil 

nedsætte billetpriserne hos DSB – dog ikke generelt, 

men ’på udvalgte afgange’, som det også hedder på 

flysprog.

   Flemming forklarede, at DSB har mange afgange på 

forskellige tider af døgnet og på mange forskellige 

strækninger, hvor der stort set ikke medfølger pas-

sagerer. På mange togafgange er vognene halvtomme 

– eller ’tommere’ end så. Alligevel er DSB forpligtet til 

at gennemføre pågældende afgange.

   I et forsøg på at få en bedre udnyttelse af kapaci-

teten agter den ny DSB-chef at sænke priserne på de 

strækninger og tidspunkter, hvor der sædvanligvis kun 

er ’tynd belægning’.

   Kort tid efter kunne man i aviserne læse, at almin-

delige togbilletter samt månedskort, zonekort etc. vil 

stige i pris i løbet af kort tid.

   Hos SAS og Norwegian koster en billet fra Køben-

havn til Mallorca med afgang om morgenen kl. 06.00 

(hvor man skal møde op i lufthavnen senest kl. 04.30) 

også kun halvdelen af en billet til flyafgang midt på 

dagen, eksempelvis kl. 13.00. Det er samme prispolitik, 

som DSB fremover vil praktisere.

DSB vil indføre prisnedsættelser på strækninger med få passagerer, mens Ryanair 
øger trafikken på København og nu er tredjestørste selskab på Kastrup. Visit Den-
mark-formand antyder, at taxiselskaber med elendig service kan blive overhalet 
indenom af Uber.

   Man kan godt sige, at Flemming har taget noget SAS 

med sig over i DSB. Og det vil i så fald blive til glæde for 

en mange mennesker – primært dem, der fristes til at 

købe en billig togbillet i stedet for at bruge bilen.

   Nu venter borgmestrene på Lolland-Falster (Guld-

borgsund og Lolland kommuner) med spænding på, 

om den tidligere SAS-direktør også kan implementere 

et system med pladsreservation på togene mellem 

København og Rødby – ikke mindst af hensynet til de 

mange pendlere, der bor på Sydhavsøerne og arbejder 

i hovedstadsområdet. Hidtil har DSB gjort gældende, 

at selskabets IT-systemer kun kan administrere plads-

reservation, når togene skal passere Storebælt. ’Vrøvl,’ 

siger enhver person med blot minimal forstand på IT.

   Borgmestrene anfører, at der vil komme mindst 100 

passagerer – i hver retning (!) – flere om dagen, hvis 

DSB etablerer pladsreservation på ruten. At få folk flyt-

tet fra privatbilen til offentlige trafikmidler er jo netop 

en af de samfundsopgaver, politikere og myndigheder 

arbejder på, og på Lolland-Falster har borgmester 

Holger Schou Rasmussen og borgmester John Bræd-

Tysklands 
forbundskansler, 

Angela Merkel, 
besøgte i september 
Danmark, hvor hun 

fastslog, at Tyskland 
stod ved sin aftale 
med Danmark om 

en tunnel under 
Femern Bælt.

Michael O’Leary er manden bag Ryanair, der i som-
meren 2016 kommer op på 25 daglige afgange 
fra Københavns Lufthavn og dermed bliver det 

tredjestørste luftfartsselskab ud ad CPH – kun over-
gået af SAS og Norwegian. Michael giver den gerne 

’hele armen’, når der er journalister og fotografer i 
nærheden.

Flemming Jens-
en, fhv. pilot i 
både Sterling 
Airways og SAS 
g sidstnævnte 
sted desuden 
COO i koncern-
ledelsen, har 
medtaget 
noget af 
luftfartens 
prisstruktur 
til sit nye job 
som admini-
strerende 
direktør i DSB.

Borgmester 
Holger Schou 
Rasmussen, 
Lollands Kom-
mune, vil bygge 
ny banegård 
i Holeby ved 
Rødby og 
introducere 
højhastigheds-
tog til både 
København og 
Hamburg.

Michael O’Leary, Ryanair, med sin nye salgschef i 
Scandinavia & Baltic, Hans Jørgen Elnæs, der har en 
fortid i det hedengangne brasilianske luftfartsselskab 
Varig Airlines, ligesom han også har været officer i det 
norke forsvar.

der altså nøglen til løsning af en del af netop den 

udfordring. Holger vil også have en ny, stor jernbane-

station i Holeby ved Rødby samt en ordentlig trådløs 

teledækning i hele landsdelen samt i togene til hoved-

staden.

   Fra Holeby til København skal man kun have tre stop 

undervejs – i Nykøbing F., Næstved og Høje Taastrup 

med en rejsetid på mindre end halvanden time mod 

i dag to timer. Fra Holeby til Hamburg tror Lolland-

borgmesteren også på kun halvanden times trans-

porttid ved brug af Femern-tunnelen og kun to stop 

undervejs.

   På spørgsmålet om, hvorvidt han stadigvæk tror på 

tunnelprojektet, eller om han er ved at miste tilliden til 

den dansk-tyske aftale, svarer han:

   ’Selvfølgelig kommer tunnelen, selvom den desværre 

bliver noget forsinket. Aftalen er jo underskrevet af to 

civiliserede lande og ikke af to bananrepublikker.’

15 Ryanair-ruter
Ryanair vender stærkt tilbage til Københavns Lufthavn 

i den kommende sommer.

   Som bekendt satte fagorganisationen 3F en kæp 

i hjulet for Ryanair sidste sommer, da man udførte 

blokade ved den første Ryanair-afgang fra CPH som 

protest mod, at Ryanair ikke ville indgå en overen-

skomst med 3F for det personale, man fremover skulle 

have baseret i Danmark.

   Derfor besluttede Ryanair at lukke sin base i Billund 

og ikke at åbne en base i København. Nogen troede, 

at Ryanair fremover ville være en død sild i Danmark. 

Men Ryanair eksisterer fortsat i Københavns Lufthavn, 

idet man hver morgen flyver ind til København fra  

Kaunas i Litauen. Det sker med personale, som er 

baseret i Kaunas.

   I dag kan TRAVEL BUSINESS med Ryanair’s salgschef 

i Norden og Baltikum, Hans Jørgen Elnæs, som kilde 

afsløre, at Ryanair i den kommende sommer bliver 

tredjestørste flyselskab i Københavns Lufthavn med i 

alt 2,5 mio. pax – kun overgået af SAS og Norwegian!

   I sit sommerprogram 2016 ud af København har  

Ryanair 15 ruter med i alt 25 afgange. Destinationerne 

er Alicante, Bologna, Bruxelles, Budapest, Köln, Dublin, 

Edinburgh, Kaunas, London-Luton, Madrid, Málaga, 

Milano-Bergamo, Porto, Rom-Ciampino samt Stock-

holm-Skavsta. 

   I øvrigt er Ryanair i al stilhed blevet Europas største 

luftfartsselskab med flere end 100 mio. passagerer i 

året 2015!

Elendig taxi-service
Uber er det næste store spørgsmål i transportsektoren. 

Man skulle tro, når man ser disse biler i gadebilledet, at 

antallet af dem er ret begrænset, og mens disse linjer 

skrives, er det ikke blevet endeligt afgjort i domstolene, 

om Uber kører lovligt eller ikke i Danmark.

   Én ting, som eksperterne er enige om, er, at den nu-

værende lov om droschekørsel har overlevet sig selv. 

Og alene den anskuelse er en god åbning for Uber.

   En anden åbning for det amerikanskfødte selskab er, 

at eksperterne også er enige om, at servicen hos de 

fleste taxiselskaber, i hvert fald i København, er noget 

nær elendig samtidigt med, at priserne er for høje. Og 

på den baggrund tales i politiske kredse om en revi-

dering af Hyrevognsloven.

   Hvem som er helt opmærksom på problemet med 

taxiservice, er den nyudnævnte bestyrelsesformand i 

Visit Denmark A/S, Allan Agerholm, der ikke kan huske, 

hvornår en københavnsk taxichauffør sidst har forladt 

førersædet for at åbne døren for ham og – ikke mindst 

– hjulpet ham ind og ud med bagagen.

   ’Det er ikke umuligt,’ siger Allan, ’at taxierne på det 

punkt bliver overhalet indenom af Uber, hvis det selsk-

ab bliver officielt anerkendt her i landet. Så måske ville 

det være en god idé for den nuværende taxistand at 

opgradere serviceniveauet.’ 
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4 Til tops i dansk turisme 

ALLAN L. AGERHOLM (51) er i dag den ubetingede topmand 

i dansk turisme, efter at Erhvervs- og Vækstminister Troels 

Lund Poulsen har udpeget ham til bestyrelsesformand i Visit 

Denmark A/S pr. 1. januar i år. I forvejen bestred han posten 

som næstformand i brancheorganisationen Horesta, og des-

uden er han CEO i BC Hospitality Group, der omfatter Bella 

Center Copenhagen med det integrerede Comwell Confer-

Til tops 
i dansk turisme 
Allan L. Agerholm, CEO i Bella Center-koncernen og næstformand i Horesta’s bestyrelse, 
 er udpeget til bestyrelsesformand i Visit Denmark A/S.

ence Center Copenhagen (CCCC) samt hotellerne Crowne 

Plaza Copenhagen Towers, AC Hotel Bella Sky Copenhagen 

og Copenhagen Marriott. Allan efterfølger Jens Wittrup Wil-

lumsen som bestyrelsesformand i Visit Denmark A/S.

Officielle udtalelser
I forbindelse med udnævnelsen af Allan udtalte Erhvervs- og 

Vækstministeren:

   ’Visit Denmark spiller en vigtig rolle i målsætningen om at 

skabe øget vækst i dansk turisme. Derfor er jeg glad for, at 

vi med Allan L. Agerholm får en både erfaren og visionær 

formand, der kan være med til at udvikle markedsføringen 

af Danmark i udlandet og derigennem skabe mere vækst og 

flere arbejdspladser i turismeerhvervet.’

   Allan L. Agerholms ’programerklæring’ var i tråd med Min-

isterens udtalelse:

   ’Turismen er et globalt væksterhverv, som er præget af 

stærk konkurrence. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden ud-

vikler den internationale markedsføringsindsats, herunder de 

nye muligheder som digitaliseringen skaber, så Danmark kan 

få del i væksten i den verdensomspændende turisme. Jeg 

glæder mig til at komme i gang med arbejdet som formand 

for Visit Denmark.’

   

’En faglig kompetent formand’
Adm. direktør i VisitDenmark gennem de seneste fem år, Jan 

Olsen, udtalte sine forventninger om et godt samarbejde 

med den nye formand, ligesom han erindrede om det posi-

tive og nære samarbejde, han havde haft med Jens Wittrup.

   Han indledte med at konstatere, at ’det er en særdeles  

erfaren hotelmand med et indgående kendskab til dansk  

turisme, der fra årsskiftet sætter sig i stolen som ny formand 

for Visit Denmark’s bestyrelse’.

   Videre udtalte han: 

   ’Der sker rigtigt meget på turisme-området i disse år. Der-

for er det positivt for Visit Denmark og for dansk turisme at 

få en mand med stor viden om turisterhvervet i spidsen for 

bestyrelsen. Således ser jeg frem til samarbejdet med Allan, 

og jeg glæder mig til sammen med den i øvrigt genvalgte 

bestyrelse og medarbejderne i Visit Denmark at gå i gang 

med de meget store opgaver, dansk turisme står overfor i de 

kommende år.’

   Jan rettede en tak til Jens Wittrup med følgende ord:

   ’Jens Willumsen har været en del af Visit Denmark’s besty-

relse de seneste 13 år og har været formand siden 2013. Han 

Af Preben Jack Petersen.
preben@travelbusiness.dk

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) 
præsenterede den ny formand for Visit Denmark, Allan L. 
Agerholm, ved Turistpolitisk Årsmøde hos Dansk Erhverv i 
Børsen-bygningen i København en uge før Jul.

5

Bella Center med sine messe- og 
udstillingshaller er Nordens største af 
sin art. Ved siden af Bella Center’s 
hovedbygning ses det ikoniske AC Bella 
Sky Hotel med flere end 800 værelser i 
de to skæve tårne.

Jan Olsen, administrerende direktør i Visit Denmark A/S, 
glædede sig til samarbejdet med sin ny bestyrelsesformand, 
som han omtalte som en ’særdeles erfaren hotelmand med 

en indgående viden om dansk turisme’.

Jens Zimmer Christensen, bestyrelsesformand hos Horesta, 
påpegede, at Visit Denmark spiller en central rolle for 
udviklingen af dansk turisme, og han fremhævede, at 
organisationen får en kompetent formand i Allan Agerholm.

har været en yderst kompetent og konstruktiv bestyrelses-

formand og sparringspartner for direktionen og for Visit 

Denmark. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde, og Jens har 

formået at sætte sit og bestyrelsens tydelige aftryk på retnin-

gen for Visit Denmark og for dansk turisme.’

   Endelig fremsatte Jens Zimmer Christensen, formand for 

Horesta, følgende udtalelse:

   ’Valget af Allan L. Agerholm glæder Horesta. Visit Denmark 

får en faglig kompetent formand. Hans erfaring som topchef 

kombineret med hans indsigt fra andre bestyrelsesposter 

i turisterhvervet er et godt afsæt for den videre kurs. Vi ser 

frem til samarbejdet.’

   Han påpegede videre, at Visit Denmark spiller en central 

rolle for udviklingen af dansk turisme, og at det derfor er 

vigtigt, at organisationen fortsætter de senere års arbejde:

   ’Jens Wittrup har i samspil med den øvrige bestyrelse og  

direktionen bidraget til, at Visit Denmark er blevet mere 

strømlinet og i dag har større fokus på, hvad der gavner turist-

erhvervets bundlinje,’ sagde Horesta-formanden.

Dygtigst på de indre linjer
At Visit Denmark har haft en fremragende formand i Jens 

Wittrup Willumsen, er uomtvisteligt, og lige så sikkert er 

det, at der har bestået et nært samarbejde mellem Jens og  

organisationens administrerende direktør, Jan Olsen.

   Selvom Jens Wittrup med sine to årelange ansættelser 

i SAS primært må betegnes som luftfartsmand, så havde 

han i årene omkring årtusindskiftet et CEO-job i reklame-

branchen, hvilket var samtidigt med, at Jan var direktør i  

Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening 

(DRRB). Selvfølgelig har de to mænds respektive engage-

menter i reklameverdenen knyttet dem stærkt til hinanden 

og givet dem fælles interessebaggrunde – og al respekt for 

det. Måske forklarer det forhold den næsten følelsesladede 

udtryksform i Jan Olsens farvel til Jens.
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Den hidtidige formand i Visit Denmark, 
Jens Wittrup Willumsen, leverer stafetten 

videre til sin efterfølger, Allan L.
Agerholm, med ønsket om ’held og lykke’.

Allan Agerholm er født 10. januar 1965 i Silkeborg. Han er udgået fra Skægkær Skole 

i Silkeborg med 10. kl.s udvidede afgangseksamen og blev i 1985 udlært tjener med 

sølvmedalje fra Aalborg Tekniske Skole. 

   Efter at have taget en MBA på business-skole i London fortsatte han sin økono-

miske uddannelse med et diplom i ’Competitive Strategies’ fra den amerikanske 

Berkeley Business School. 

   Forinden havde han arbejdet som tjener på Søllerød Kro og som restaurantchef 

hos Fiskehuset Nr. 1 i København. I sidste halvdel af 1980’erne virkede han ved Hotel 

Danica i både Aarhus og Horsens, Hotel Taarnborg Park i Korsør samt Odder Parkho-

tel i Odder ved Horsens.

   90-årtiet tilbragte han i forskellige jobs i London, bl.a. hos Thistle Tower Hotel.

   Årtusindskiftet blev starten på Allans management-karriere. Han blev i år 2000, 

endnu inden Hotel Hilton på Kastrup var åbnet, udnævnt til hotellets COO, og efter 

et gæstevisit hos Hilton i Stockholm, hvor han bl.a. var chef for Hotel Slussen, kom 

han i 2004 tilbage til Hilton på Kastrup og blev hotellets General Manager.

   Der skulle dog ikke gå mere end tre år, før Allan valgte at stå på egne ben. 

Således etablerede han firmaet CPH Hotel Management, og i et tæt samarbejde 

med brødrene Rønje fra byggefirmaet Sjælsø gik han ind i projektet Copenhagen  

Towers med bl.a. hotellet Crowne Plaza. Det engagement blev samtidigt hans farvel 

til Hilton.

   Da Bella Center i 2013 var i behov af en kapitalindsprøjtning, meldte kapitalfond-

en Solstra Capital Partners sig på banen. Solstra var i mellemtiden blevet investor i  

Copenhagen Towers og Crowne Plaza i stedet for Rønje-brødrene og så en invester-

ing i Bella Center med det nybyggede Hotel Bella Sky som et sammenhængende 

engagement.

   Eftersom daværende Bella Center-leder Arne Bang Mikkelsen stod foran sin  

pensionering, så Solstra-folkene den ny leder for både Bella Center og Hotel Bella 

Sky i skikkelse af Allan Agerholm, der i forvejen var administrerende direktør på 

Crowne Plaza. Topstillingen var et faktum pr. 1. januar 2014.

   Senere købte Solstra desuden Hotel Marriott i København, hvilket ligeledes kom 

under Allans ledelse.

Tillidsposter og privatlivet
Ved siden af sit omfangsrige koncernjob bestrider Allan flere tillidsposter, hvor de tre 

mere betydningsfulde er relaterede til hans ’civile’ job. Det gælder posten som besty-

relsesformand i Visit Denmark A/S, bestyrelsesformand for Hotel & Restaurantskolen 

i Valby samt næstformandsposten hos Horesta.

   I privatlivet er Allan gift med Lise, der er to år yngre end ham selv. Parret har tre 

børn, alle sammen piger. Den ældste er fra 1993 og læser i udlandet. De to yngste er 

tvillinger, 11 år gamle. Familien er bosat i Hellerup nord for København.

   Lise er uddannet som NLP-coach.

   Allans fritid er i sagens natur forholdsvis minimal, men han deltager hver sommer 

i Rynkeby’s cykeltur til Paris, og overskuddet fra disse arrangementer går ubeskåret 

til Børnecancerfonden.

   Herudover er han en ihærdig sejlsportsmand og forsøger sig også med golf, men 

lige på de punkter kniber det med at få tid til at pleje sine fritidsinteresser.

Stephen Covey
Gennem flere år har Allan været en stor beundrer af den nu afdøde amerikanske 

management-guru Stephen Covey, der gjorde sig kendt og respekteret verden over 

for sine ledelsesteorier, som alle var kendetegnet ved deres enkelthed og logik. Ste-

phens lære var samlet i ’7 habits’, og Allan bekendte sig til disse teorier i en sådan 

grad, at han selv tilrettelagde sin ledelsesstil efter dem – og det gør han fortsat. 

Allan Agerholm’s løbebaneBestyrelsen i Visit Denmark pr. 1. januar 2016
allan L. agerholm, direktør BC Hospitality Group (formand).
Camilla Dvinge, marketingschef og medejer, Dancamps.
Dorthe Weinkouff Barsøe, underdirektør, Tivoli, København.
jan Hapaanen, direktør, novasol-Gruppen.
jens Hausted, direktør, Dansk Kyst- og naturturisme.
Kjeld Zacho jørgensen, adm. direktør, Billund Lufthavn.
Mikkel aarø-Hansen, direktør, Wonderful Copenhagen.
Ole Sorang, nordisk marketingsdirektør, rezidor Hotel Group.

   Jens Wittrup er fra sin SAS-tid kendt som en ekstrem dygtig 

strateg. Men sandt at sige er han dygtigst på de indre linjer, 

mens han ikke er specielt udadvendt. Det har Jan Olsen hel-

ler ikke været, i hvert fald ikke fra sin pind hos Visit Denmark. 

Således har hverken Jens eller Jan været med til at sætte 

en dagsorden for turismen i Danmark, som er nået offent-

ligheden udenfor branchen. Jens har fundet det mere rel-

evant at satse på det element, hvor han er stærk, og som, 

vel at mærke, ifølge branchekilder også har givet sig udslag i 

positive resultater.

   I et interview med TRAVEL PEOPLE i 2012 udtalte Jens om 

det at sidde i en bestyrelse:

   ’Man skal så absolut kunne gøre en forskel. Det er derfor, 

man bliver valgt ind. I dag er der ikke råd og tid til bænk-

evarmere. Oftest er opgaven, som skal løses, meget tydelig 

og matches af dem, der vælges ind. Det er helt afgørende, 

at virksomhedens ejere og/eller den siddende bestyrelse er 

bevidste om, hvilke kompetencer der skal bruges, og rekrut-

terer derefter.’ 

   Sammenligner man Jens Wittrup med efterfølgeren Allan 

Agerholm, er der næppe megen tvivl om, at Allan kommer 

ud som en klar nr. 1, hvad den eksterne kommunikation an-

går. Og med hans CEO-job i den omfangsrige BC-koncern 

har han også god erfaring i at styre en kompleks virksomhed, 

hvorfor alt tyder på, at Troels Lund Poulsen har valgt den helt 

rigtige mand til topposten i dansk turisme.

   En af Allans kæpheste har været at give befolkningen såvel 

som politikerne forståelse for det hensigtsmæssige i og nød-

vendigheden af, at udlændinge, både faglærte og ufaglærte, 

sluses ind i hotel- og restaurationsbranchen. Her må de ger-

ne, som Allan ser situationen, begynde fra bunden, når de 

blot får samme muligheder som danske medarbejdere for at 

besætte stillinger på højere niveau i takt med, at deres kvalifi-

kationer matcher kravene.

   Det synspunkt har gennem de seneste år været kvintessens 

for Allan, som gentagne gange er stået frem i medierne og 

gjort gældende, at uden den udenlandske arbejdskraft var 

der ingen hoteldrift i Danmark! 

Det klassiske udstillingssted på Frederiksberg, Forum, på Julius Thomsens Plads, 
hvor også 6-dages løbet i cykling fandt sted gennem mange år, har plads til 

5.000 tilskuere ved både sports- og koncertarrangementer. Forum blev bombet 
under Anden Verdenskrig, men senere genopbygget.

AC Bella Sky Copenhagen blev indviet 16. maj 2011. Hotellet 
er opbygget som to selvstændige tårne, der hælder mere end 
Det Skæve Tårn i Pisa. Med sine 812 værelser, fordelt på 23 
etager, er hotellet det største i Norden.

Hotel Crowne Plaza, der var Allan Agerholms pilotprojekt som selvstændig hotelmand, 
opførtes med brødrene Rønje fra byggefirmaet Sjælsø som investorer. Efter finanskrisen 

i 2008 blev den investering overtaget af kapitalfonden Solstra Capital Partners.
   Crowne Plaza har 366 værelser og et konference- og kongresareal på 2.500 m2.

Hotel Marriott på Kalvebod Brygge i København opkøbtes for et år siden af 
Solstra Capital Partners, der lod det implementere i Bella Center-koncernen.
Hotel Marriott har flere end 400 værelser og er et af Danmarks få fem-stjernede 
hoteller.
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ALLAN L. AGERHOLM (51) udelukker ikke, at BC Hospitality 

Group udvides med flere hotelaktiviteter:

  ’Selvom der ikke er noget afgørende nyt om det emne lige 

i dag, kan det komme hvornår som helst,’ siger han. ’Det er 

kun et spørgsmål om, hvorvidt de rigtige muligheder opstår, 

lige meget om det er i København, i en dansk provinsby eller 

i et af de andre skandinaviske lande. Fælles for hele Skandina-

vien er jo, at det område er domineret af lokale eller nordiske  

hotelbrands, mens de internationale savnes.’

  Allan tilføjer, at Gruppens ejer, Solstra Capital Partners, ikke 

har låst sig fast på noget bestemt antal nye hoteller, som man 

går efter:

  ’Jeg konstaterer blot, at eksempelvis København let kan 

rumme flere internationale hoteller end, hvad vi har i dag,’ 

siger han.

  På spørgsmålet, om BC Hospitality ikke er blevet så stor, at 

Gruppen sammen med Arp-Hansen og Scandic udgør en 

pris-magtfaktor på det københavnske hotelmarked, svarer 

han med et klart nej:

  ’Det er der ingen risiko for. De store hotelgrupper befinder 

sig i hård konkurrence med hinanden, hvilket kan aflæses 

på, at selvom gennemsnitsprisen pr. værelse i fjor gik nogle 

kroner op, så ligger København lavt i forhold til f. eks. Oslo 

og Stockholm. Konkurrencen hotellerne imellem er således 

benhård!’

Rekord for kongresser
Allan påpeger desuden, at samtidigt med, at BC Hospitality 

Group er vokset, lander Bella Center som sådan langt flere 

arrangementer end nogensinde tidligere, og 2016 tegner til 

at blive et historisk rekordår med mere en 65.000 kongres-

delegerede alene i Bella Center:

   ’Og når vi her taler om store arrangementer, så er det kon-

gresser m.m. med mange tusinde deltagere, som bringer for-

retning til hele regionen,’ fastslår han.

  Han mener, at BCHG’s dominans på ingen måde går ud over 

kollegerne, hverken på den ene eller anden måde:

  ’Det er da nok muligt, at de første 500 eller 600 deltagere 

i en kongres eller konference lander på AC Bella Sky og 

derefter måske 150 på Crowne Plaza. Men der er to væsen-

tlige pointer her, som ikke bør glemmes: For det første havde 

disse arrangementer ikke fundet vej til København, hvis ikke 

Bella Center havde været ude i verden sammen med Won-

derful Copenhagen (WoCo) og MeetingPlace og finde dem 

og solgt København med byens stærke pallette af haller og 

hoteller. Dernæst må vi konstatere, at der er alt rigeligt til alle 

i branchen, uanset om der kommer 5.000 eller 10.000 flere 

gæster til byen.’

  Allan kan i den forbindelse ikke dy sig for at komme med 

et lille pip om de aktører, der kører frihjul. Det er dem, der 

glimrer ved deres fravær i netværk som Meetingplace og får 

kunder i butikken fra kollegernes salgsinvesteringer:

  ’BCHG investerer hvert år et stort millionbeløb i international 

markedsføring og har en kommerciel afdeling, som i dag 

tæller mere end 40 medarbejdere inkl. en international salg-

schef med base i London. Vor markedsføring såvel som vort 

salg foregår via en stor vifte af aktiviteter – både dem vi selv 

udfører, dem vi praktiserer med hotellernes globale brands 

foruden vort samarbejde med Visit Denmark henholdsvis 

Wonderful Copenhagen, hvilke to organisationer udfører en 

promovering af Danmark henholdsvis København, som er af 

uvurderlig betydning.’

Fine resultater fra WoCo
’Du er, i din egenskab af hotelmand, således fornøjet med det 
arbejde, Visit Denmark udfører?’
   ’Ja, Visit Denmark gør et fint stykke arbejde. Men selvfølgelig 

kan alt gøres bedre. Det gælder i alle brancher. Selv det bed-

ste kan gøres bedre!

  Angående Visit Denmark finder jeg, at ledelsen gennem 

de seneste år har forsøgt at lytte mere til erhvervet og agere 

herefter, og den linje vurderer jeg selvsagt som overmåde 

positiv.’

   ’Har Wonderful Copenhagen, som du oplever situationen, 
spillet fallit med skandalen omkring Eurovisionen?’
   ’Wonderful Copenhagen er et uvurderligt aktiv for turis-

mens fremme i Hovedstadsregionen, men det er da ganske 

åbenbart, at organisationen har fået et ordentligt hak i sit 

image. Men med undtagelse af den blamage, Eurovisions-

arrangementet forårsagede, leverer WoCo store og flotte re-

sultater, som vi i turismeerhvervene er afhængige af.

  Vi skal i øvrigt bemærke os, at udlandet i det store og hele 

er fuldstændig uvidende om, hvad der foregik i København 

omkring Eurovisionen 2014. Det er en lokal historie, som 

naturligvis vil få dele af branchen her til lands at tvivle på 

WoCo. Det gør jeg nu ikke. Tværtimod øger BC Hospitality 

sine investeringer i samarbejdet med WoCo, specielt i arbej-

det med at tiltrække de store kongresser til København.’

  ’Kunne Bella Center have klaret Eurovisions-arrangementet?’
  ’Det er klart, at der var andre muligheder for at afholde  

Eurovisionen i København – og formentligt også til en brøk-

del af prisen. Men nu blev det altså besluttet at henlægge 

det til Refshaleøen, og det kunne også være blevet en fin 

beslutning, om blot WoCo havde afholdt sig fra at projekt-

lede event’et.

  Hvad angår Bella Center, var den plads ikke egnet til et 

sådant arrangement, idet vore største haller har for mange 

søjler. Men det er ikke en faktor, jeg går og ærgrer mig over. 

Hovedsagen var, at København fik arrangementet. I stedet 

glæder jeg mig over, at vi nu går nogle gode kongresår i 

møde, hvilke vil gavne hele København med omegn.’

Moms-afløftning
’Hvad er din kommentar til, at Horesta, hvor du selv sidder 
som næsformand, for et par år siden mistede fire hotelkæder 
som medlemmer, idet disse på grund af utilfredshed med 
Horesta i stedet søgte medlemskab hos Dansk Erhverv?’
   ’Horesta havde i 2014 en nettotilgang af medlemmer, så 

Den ny bestyrelsesformand i Visit Denmark er tilfreds med 
organisationens arbejde, men tilføjer, at ’alt kan gøres bedre’.Allan Agerholm 

arbejder for flere 
internationale 
kongresser til 

København

Af James B. Clinton.
james@travelpeople.dk
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udover de fire kæder, der bl.a. inkluderede Scandic Hotels, 

som valgte at forlade Horesta, har der ikke været nogen 

større afgang af medlemmer – snarere tværtimod, må jeg 

sige. Horesta har opnået store resultater gennem de seneste 

tre-fire år – måske endda flere end samlet i den periode, vi 

henlå ’begravet’ hos Dansk Erhverv. 

   For blot at pege på to markante resultater har Horesta som 

Pkt. 1 en stor aktie i at have fået 100 pct. moms-afløftning på 

erhvervsrelaterede hotelovernatninger og, som Pkt. 2, des-

uden en markant forenklet overenskomst med differentiere-

de tjenerlønninger plus en tilsvarende markant forbedret 

adgang til lokalaftaler. Jeg mener derfor, at Horesta er i god 

gænge, og jeg har ikke hørt, at Dansk Erhverv skulle have 

opnået noget bedre for sine medlemmer, men snarere i un-

derkanten af, hvad Horesta har præsteret.    

   Samtidigt kan vi med tilfredshed konstatere, at turismen nu 

er meget højere oppe på den politiske dagsorden. Var det 

sket i den tidligere konstellation med Dansk Erhverv? Det er 

umuligt at sige – jeg kan blot konstatere, at det gjorde det 

ikke. Men sådan er det nu.’

Vil lytte til stakeholders
’Har du en policy med i bagagen til formandsskabet i Visit 
Denmark?’ 
   ’Nej. Jeg tager hul på formandsskabet med en fuldstændig 

åben holdning og vil bruge de første uger og måneder på at 

mødes med så mange stakeholders rundt om i landet som 

muligt og lytte til dem, før jeg lægger mig fast på noget.’

   ’Hvad er dit mål for Visit Denmark – udover det, der står i 
statutterne?’ 
   ’Målet kan kun være at medvirke til at sikre, at organisa-

tionen fortsætter med at arbejde henimod at markedsføre 

og brande Danmark så effektivt som muligt i udlandet og 

dermed skabe den størst mulige vækst for turismeerhvervet 

i Danmark.’

   ’Mangler Visit Denmark power af nogen art? Eller skal der 
lægges mere vægt på specielle områder?’ 
   ’Det, synes jeg, er for tidligt at sige noget om. Jeg vil som 

sagt bruge den kommende tid på at lytte – først derefter er 

jeg klædt på til at have en mening om det, du her spørger 

om.’

   ’Vil du indstille til Ministeren, at der bevilges flere penge til 
Visit Denmark?’
   ’Jeg har den grundholdning, både i min egen forretning og 

også i de tillidshverv, der er blevet mig betroet, at det ikke 

er en patentløsning på alle udfordringer blot at tilføre flere 

midler eller ressourcer. Kunsten er at skabe den bedst mulige 

balance mellem behov, ressourcer og opnåelse af de mest 

optimale resultater med de midler, man har til rådighed, samt 

selvfølgelig at skabe et afkast, som sikrer fremtidig investe-

ring.’ 

   ’Skal fremtidens turistmasse hentes i Asien?’ 
   ’Som udgangspunkt tror jeg, at det er af afgørende betydn-

ing, at vi fastholder vore ’tryk’ på vore bedste nøglemarkeder, 

men vi skal selvsagt have mod på at investere i vækstmarke-

derne også.   

   Det gælder om at dosere rigtigt og time det rigtigt i forhold 

til, hvornår de pågældende markeder er modne til at komme 

til Danmark.’

Taxi og Uber – og service
’Vil du betegne resultaterne af de tiltag, som både ’Hotel-
manden Allan Agerholm’ og Københavns Lufthavn fornylig 
gjorde med hensyn til taxi’erne i forhold til kunderne på dine 
hoteller henholdsvis i lufthavnen, som en succes – eller tror 
du det muligt for dig i din nye position som formand for Visit 
Denmark at opnå ordnede forhold i taxi-branchen som hel-
hed?’
   ’Vi er kommet så langt, som lovgivningen tillader lige i øjeb-

likket,’ svarer Allan. ’Hvis dette viser sig ikke at være tilstræk-

keligt, så vil vi tage en dialog med politikerne. Men – det 

kan jo være, at vi er ved at blive overhalet indenom på det 

punkt. Hvis Uber skulle vise sig at være lovligt, så kan denne 

nye konkurrence måske medvirke til at sikre, at taxi-branchen 

og vognmændene selv tager affære og får gjort noget ved 

servicen.’

   ’Er der andre ’ændringer i gadebilledet’, som en professionel 
turistmand finder påkrævet af hensyn til turismen?’
   ’Det er vigtigt, at vi er en nation, der byder vore turister 

velkommen på ordentlig vis. Således må vi sikre, at skilte 

og anvisninger ikke bare ’taler dansk’, men også er indrettet 

på, at vi har fremmede på besøg. Det giver i mit hoved ikke 

megen mening, at S-togets og IC-togenes tog- og perron-

højttalere kun ’taler’ dansk. Jeg er med på, at vi skal værne om 

vor danske kultur, men hvis vi vil turisme, så skal vi også forstå, 

at de færreste turister taler og skriver dansk. Sidst, jeg var i 

Paris, noterede jeg mig, at deres Metro nu ’taler’ otte sprog, 

ligesom alle de taxichauffører, jeg kørte med, insisterede på 

at åbne min dør og tage kufferten. Dér er vi langt fra endnu.’

Sunde værdier
’Hvornår i din karriere drømte du om, at du skulle blive chef 
for en så omfattende virksomhed som den, du i dag står i 
spidsen for?’
   Allan Agerholm tænker sig om et øjeblik – og siger så:

   ’Det véd jeg faktisk ikke. Jeg har sådan set bare knoklet på 

og satset på, at hårdt arbejde, ærlighed og integritet nok 

skulle kaste gode muligheder af sig. Samtidigt har jeg ønsket 

at skabe en virksomhed med gode, sunde værdier. Det har 

jeg så mulighed for nu, og så må vi se, hvor langt det kan 

bære.’

Allan L. Agerholm er i dag den 
absolutte topmand i dansk hotel- og 
turismeindustri. Og samtidigt hermed 
mere end antyder han, at BC Hospitality 
Group muligvis vil inkludere yderligere 
et hotel eller to inden årets udgang.
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I FJOR REJSTE 276.384 mennesker gennem Færøernes en-

este lufthavn, Vága Floghavn, hvilket er det største antal no-

gensinde.

   De største stigninger i flytrafikken har man noteret gennem 

de seneste fem år, hvor den samlede forøgelse udgør 30 pct. 

eller 75.000 passagerer. Alene i fjor var væksten på 10,4 pct. 

eller omkring 25.000 passagerer.

   Atlantic Airways, Færøernes eneste luftfartsselskab, betjener 

fire helårsruter ud af Færøerne. Hovedruten har daglig trafik 

til og fra København, mens der er afgange til Billund, Bergen 

og Reykjavik med to henholdsvis tre frekvenser om ugen. 

Endvidere opretholder selskabet indenrigstrafik med to heli-

koptere.

   Samtlige ruter viser fremgange, oplyses det i en pressemed-

delelse fra Vága Floghavn.

   Udover nævnte helårsruter gennemfører Atlantic Airways 

sæson-flyvninger til Aalborg, Edinburgh, Mallorca og Barce-

lona, der alle ligeledes viser fremgang. 

   Atlantic Airways står for omkring 95 pct. af alle rejsende til 

og fra lufthavnen i Vagar. 

Flest rejsende i juli
Bortset fra januar og februar var der fremgang alle måneder 

i 2015. Med flere end 40.000 rejsende var juli den travleste 

måned, mens februar med omkring 12.500 pax blev måned-

en med mindst trafik.

   ’Det viser sig, at færinger rejser mere, end de har gjort no-

gensinde. En kombination af leisure-rejser og det faktum, at 

mange færinger arbejder udenfor Færøerne, driver væksten 

sammen med en stærk indsats på incomingsiden fra Visit  

Faroe Islands, der har modtaget forøget tilskud fra Lands-

styret til sin markedsføring, ligesom organisationen er blevet 

udstyret med en professionel leder i førersædet,’ siger Jákup 

Sverri Kass, direktør for den færøske lufthavn.

Rekordtrafik på 
Færøerne
Flere end 275.000 rejsende passerede Vága Floghavn i 2015

Af Preben Jack Petersen.
preben@travelbusiness.dk
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Krav til fremtiden 
En ny, moderne terminal og nye servicebygninger i den færøske lufthavn blev indviet i juni 2014, men 
væksten i antallet af rejsende stiller, efter hvad lufthavnsdirektør Jákup Sverri Kass oplyser, alligevel nye 
krav til Lufthavnen, og i løbet af 2016 vil man vurdere eventuelle forbedringer af parkeringsforholdene på 
landside samt for lufthavnens og Atlantic Airways’ egne biler på apron samt adgangen til security og andre 
områder, hvor passagererne færdes.  
   Jákup tilføjer, at selvom Vagar Lufthavn forsøger at se positivt på 2016, så er der tale om det, han kalder 
’en relativ positivisme’: 
    ’Nok har Atlantic Airways introduceret en lavere prissætning på sine flybilletter til og fra Færøerne, 
hvilket selvsagt styrker såvel den hjemlige efterspørgsel efter flybilletter som udenlandske turisters interesse 
for et besøg på vore øer. Men ’ the dark horse’ udgøres af offshore-industrien, der ser ud til at falde, og det 
kan meget vel blive ensbetydende med en dæmper på væksten for bl.a. Lufthavnen i 2016.’ 
   Lufthavnschefen konstaterer med beklagelse, at det endnu ikke er lykkedes at få noget udenlandsk 
luftfartsselskab til at flyve regelmæssigt på Færøerne: 
   ’Vi oplevede i fjor et rekordhøjt antal ad hoc charters til Færøerne, men trods alt ikke noget, der gav 
grobund for scheduled traffic,’ siger han. ’Arbejdet med at interessere et eller nogle udenlandske flyselskaber 
til at trafikere Færøerne fortsætter imidlertid uformindsket både i år og i 2017. og jeg føler mig overbevist 
om, at pludselig en dag er vi i mål med opgaven. Vi giver ikke op.’ ¤ 
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Jákup Sverri Kass, lufthavnschef på 
Færøerne, er tilfreds med, at Vága 
Floghavn i 2015 nåede op på det 
højeste antal passagerer nogensinde – 
flere end 275.000!

Krav til fremtiden
En ny, moderne terminal og nye servicebygninger i den 

færøske lufthavn blev indviet i juni 2014, men væksten i 

antallet af rejsende stiller, efter hvad lufthavnsdirektør Jákup 

Sverri Kass oplyser, alligevel nye krav til Lufthavnen, og i løbet 

af 2016 vil man vurdere eventuelle forbedringer af parker-

ingsforholdene på landside samt for lufthavnens og Atlantic 

Airways’ egne biler på apron samt adgangen til security og 

andre områder, hvor passagererne færdes. 

   Jákup tilføjer, at selvom Vagar Lufthavn forsøger at se posi-

tivt på 2016, så er der tale om det, han kalder ’en relativ posi-

tivisme’:

    ’Nok har Atlantic Airways introduceret en lavere prissæt-

ning på sine flybilletter til og fra Færøerne, hvilket selvsagt 

styrker såvel den hjemlige efterspørgsel efter flybilletter som 

udenlandske turisters interesse for et besøg på vore øer. Men 

’ the dark horse’ udgøres af offshore-industrien, der ser ud til 

at falde, og det kan meget vel blive ensbetydende med en 

dæmper på væksten for bl.a. Lufthavnen i 2016.’

   Lufthavnschefen konstaterer med beklagelse, at det endnu 

ikke er lykkedes at få noget udenlandsk luftfartsselskab til at 

flyve regelmæssigt på Færøerne:

   ’Vi oplevede i fjor et rekordhøjt antal ad hoc charters til 

Færøerne, men trods alt ikke noget, der gav grobund for 

scheduled traffic,’ siger han. ’Arbejdet med at interessere et 

eller nogle udenlandske flyselskaber til at trafikere Færøerne 

fortsætter imidlertid uformindsket både i år og i 2017. og jeg 

føler mig overbevist om, at pludselig en dag er vi i mål med 

opgaven. Vi giver ikke op.’ 
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· 106 værelser
· 4 stjernede konference- og mødelokaler 
· Restauranten KOKS, Gras Cafe i lobbyen & 24/7 reception
· Gratis parkering, biludlejning & bus service til lufthavnen

Unikke
Hotel Føroyar

Oyggjarvegur 45   FO-100 Tórshavn   Tel +298 31 75 00
hf@hotelforoyar.com   hotelforoyar.com 

Et unikt sted at kombinere  
arbejde og afslapning

Hotellets beliggenhed er vores varemærke. Med græstørv på taget ligger det 
på en frodig bjergskråning med flot udsigt  over havet – så kommer du ikke 
nærmere naturen. Panoramaudsigt over Tórshavn og omegn.
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Thai’s direktørbolig
i Hellerup til salg

THAI AIRWAYS har sat sin direktørbolig i Hel-
lerup nord for København til salg, fordi selskabets 
Danmarks-direktører tilsyneladende ikke ønsker at 
bo i huset. En to-etagers villa plus kælder er én af 21 
ejendomme i Thailand og udlandet, som skal sælges.
   Villaen i Hellerup er beliggende på Bernstorffsvej 
23 på hjørnet af den stærkt befærdede Tuborgvej. 
Bagsiden af huset vender ud mod Lundely, en lille 
villavej, stille og rolig.
   Huset er opført i 1934, og med sine mere end 400 
kvadratmeters beboelsesareal var det i årene før 
Anden Verdenskrig en prægtig herskabsbolig for 
velhavere. Grunden, huset er beliggende på, består 
af to matrikler på sammenlagt 3.088 kvadratmeter.

Thai-cheferne i Danmark har undsagt sig direktørboligen i Hellerup

Ejendommen er mere stor og rummelig, end den 
er pompøs. Indgangsportalen har heller ikke haft 
nogen storhed over sig – specielt ikke sammen-

lignet med de mange de mange prægtige 
bygningsværker, der findes i Thailand.

Den 408 kvm. store ejendom på hjørnet af 
Bernstorffsvej og Tuborgvej trænger til en 
kraftig make-up, og det samme gør haven i 
allerhøjeste grad. Biler har kun indkørsel til 
ejendommen fra vejen Lundely. 

   Ved seneste offentlige vurdering blev ejendomsvær-
dien fastsat til DKK 12,9 mio. og grundværdien til 
DKK 9,7 mio., og efter hvad Thai’s salgsdirektør i 
Danmark, Flemming Sonne, oplyser, regner selskabet 
med at inkassere ’et pænt to-cifret millionbeløb’ ved 
salg af ejendommen.
   Et minus, som utvivlsomt vil virke hæmmende på 
salgssummen, er den kraftige trafik på først og frem-
mest Tuborgvej og deraf følgende forurening, som 
man ikke havde for år tilbage, men som er vokset 

frem gennem de seneste årtier. Den store fordel for 
en liebhaver er nærheden til København samtidigt 
med, at ejendommen er beliggende i den attraktive og 
mondæne Gentofte Kommune. 
   Thai Airways købte villaen i midten af 1970’erne 
samtidigt med, at Thai begyndte at flyve på Køben-
havn. 
   Den nuværende chef for Thai i Skandinavien, 
Patapong Na Nakorn, har ikke ønsker at bebo villaen. 
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FYLDTE FLY, en fortsat flådefornyelse og moderat kapacitets-

vækst kom til at præge 2015-regnskabet for Norwegian. Men 

også sikringen af fuel til flyene satte sit fingeraftryk, og det var 

vel at mærke på den negative side.

   Gennem hele året havde Norwegian rapporteret om en 

meget høj belægning, som på årsbasis udgjorde 86 pct. som 

gennemsnit

   Resultatforbedringen før skat udgjorde NOK 1,7 mia. sam-

menlignet med året før.

   Årsresultatet før skat (EBT) blev NOK 75 mio. i 2015. Tallet er, 

som nævnt, stærkt påvirket af et urealiseret tab på sikring af 

brændstof, som udgør hele NOK 800 mio. i 2015. Korrigeret 

for denne urealiserede sikring blev resultatet før skat i 2015 

således NOK 875 mio., hvilket er en kraftig forbedring fra et 

underskud på NOK 1.168 mio. året før.

Omsætningen kom op på gigantiske NOK 22,5 mia. – en 

vækst på 15 pct.

   Idet kapaciteten (ASK) steg med kun fem procent, illustreres 

dermed, at 2015 udgjorde en pause i Norwegian’s ekspan-

sion forklaret med, at flere ældre fly blev udfaset samtidigt 

med, at nye kom ind i flåden.    

   Belægningen blev imidlertid hele 86 pct. på årsbasis, hvilket 

er en stigning på fem procentpoint i forhold til foregående år. 

   Næsten 26 mio. passagerer fløj med Norwegian i 2015, 

hvilket er en stigning på syv procent fra 2014.

Fjerde kvartal 2015
I fjerde kvartal isoleret blev det underliggende resultat 

forbedret med omkring NOK 500 mia.. 

   Underskuddet på 703 millioner norske kroner skyldes i høj 

grad sikring af brændstof for 2016 og en svag norsk krone. 

Takket være overførslen af store dele af Norwegian’s flyflåde 

til datterselskabet Arctic Asset Aviation Ltd. (AAA), er værdien 

af flyene imidlertid steget i takt med dollaren. Dette har givet 

en positiv effekt på NOK 88 mio. på egenkapitalen i fjerde 

kvartal og NOK 421 mio. på helårsbasis.

I fjerde kvartal omsatte Norwegian for godt NOK 5,3 mia., 

hvilket er en stigning på 16 pct. fra tilsvarende kvartal året før. 

   Største stigning kommer i den internationale trafik med 

19 pct., mens også indenrigsruter i Skandinavien har haft en 

positiv udvikling med 5 pct.s stigning. 

   ’Belægningen er steget med 4 pct. til 85 pct., hvilket bety-

der rigtigt mange fyldte fly og kun få tomme sæder i luften 

Kraftig 
resultatforbedring 

hos Norwegian
Sikring mod prisforhøjelse på fuel kom – på grund af de faldende oliepriser 

– til at koste Norwegian NOK 800 mio. i fjoråret, da 26 mio. mennesker fløj på Norwegian-vinger.

Af Preben Jack Petersen.
preben@travelbusiness.dk

for Norwegian. I fjerde kvartal fløj 6,13 mio. passagerer med 

selskabet, hvilket udgjorde en passagervækst på ni procent. 

   ’Vi går ind i 2016 med gunstige brændstofsikringer og en 

af Europas nyeste flyflåder. Det er en markant konkurrence-

fordel. Generelt ser vi også en god efterspørgsel på flyrejser. 

Samtidigt skaber en uforudsigelig politisk beslutning om en 

ny flyafgift i Norge usikkerhed for hele flybranchen. Det er 

en gåde, at det selskab, som har de laveste udslip, ser ud til 

at blive straffet hårdest,’ siger administrerende direktør Bjørn 

Kjos.

                  
Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab, idet kun 

SAS er større, og det tredjestørste lavprisselskab i Europa.

    I dag opererer Norwegian 439 ruter til 130 destinationer i 

Europa, Nord-Afrika, Mellem-Østen, Thailand og USA. 

   Norwegian fløj næsten 26 mio. passagerer i 2015. Selskabet 

er børsnoteret siden 2003 og har omkring 6.000 ansatte. 

Norwegian har en flåde på mere end 100 fly med en gennem-

snitsalder på 3,6 år. 

   Selskabet indfaser løbende nye, mere miljøvenlige fly og har 

en af de mest moderne flyflåder i Europa.   

DE TO FAGFORENINGER, Norwegian Kabinforening (NK) henholdsvis Parat, har forhandlet en ny 

overenskomst for deres medlemmer på plads. Den er gældende for to år, dvs. til udgangen af 

marts 2018.

   Ifølge en pressemeddelelse fra Norwegian inkluderer aftalen ’en moderat lønstigning’ samt en 

’stillingsgaranti, der sikrer et antal medarbejdere arbejde indenfor overenskomstområdet’.

   De to fagforeninger har på deres side bidraget med mere fleksibilitet, når det gælder arbejdstid, 

og en ændring i forsikringsordningen, som reducerer selskabets omkostninger og fordelsbeskat-

ningen for den enkelte medarbejder.

’Vi har forhandlet i en konstruktiv og positiv tone og med et fælles mål om en aftale, der både 

tilgodeser vore medlemmer og Norwegian som selskab. Aftalen, som nu er underskrevet, giver 

os trygge rammer og en sikker vej videre,’ siger formandinden i Norwegian Kabinforening, Marit 

Lindén.

   Norwegian-boss Bjørn Kjos roser forhandlingsparterne og viljen til at blive enige. Han siger, at 

det giver god mening, når selskabets ledelse og de tillidsvalgte kan sætte sig til forhandlings-

bordet for at finde fælles fodslag.

Ny overenskomst 
for Norwegian-staff



miske problemer på grund af ’mindre fremragende’ 
lederskab.

’Underdirektør Lars Thuesen’
– en betroet medarbejder
Lars er født og opvokset i Skovshoved nord for 
København. I en tidlig alder kom han i lære i Privat-
banken, hvor han – ligeledes i en ung alder – ud-
nævntes til underdirektør. Ved udnævnelsen var han 
kun 29 år!
   En af bankens kunder var SAS, der på det tidspunkt 
stod som ejer af Hotel Scandinavia på Amager. 
Idet hotellet gav underskud og dermed udgjorde et 
irritationsmoment for SAS-chefen Janne Carlzon, 
henvendte SAS sig til Privatbanken med forespørg-
sel, om man var villig til at ’sætte Hotel Scandinavia 
på anparter’. Det var Privatbanken absolut rede til, 
og ledelsen valgte den unge, fremadstræbende Lars 
Thuesen til at stå i spidsen for projektet. Man mente, 
at det var en passende projektopgave for unge Lars.
   Men for at SAS ikke skulle tro, at banken satte en 
juniormedarbejder til at løse opgaven, udnævnte man 
Lars til underdirektør, og herefter oplyste banken 
overfor SAS, at opgaven var lagt i hænderne ’på en 
af bankens betroede medarbejdere, underdirektør 
Lars Thuesen’.
   Lars løste opgaven til kundens fulde tilfredshed. 
Salgsprospektet var bygget fornuftigt op, og anpar-
terne gik som varmt brød. SAS fik de penge hjem, 
man havde ønsket. 
   Til gengæld blev anpartshaverne mindre tilfredse, 
idet de årlige underskud fortsatte, hvilket indebar, at 
ejerne, dvs. anpartshaverne, skulle indbetale deres del 
af underskuddet. Hotellets daværende direktør, Egon 
Dideriksen, kunne ikke få udviklingen vendt, næsten 
lige meget hvad han forsøgte sig med. Selv det gam-
melkendte trick med ’uartige damer’ i baren havde 
ikke den rigtige effekt. Der gik nok nogle skår i SAS’ 
image på den konto.

Successen fortsatte
Da anparterne var solgt, rettede Janne Carlzon hen-
vendelse til Lars Thuesen og foreslog et samarbejde. 
Lars blev tilbudt job hos SAS med titel af ’koncern-
finanschef’, og eftersom SAS på det tidspunkt var 
inde i en stærk positiv gænge, i hvert fald på flysiden, 
med høj popularitet hos både befolkning og poli-
tikere, var ’den unge bankmand’ ikke det mindste i 
tvivl om, at han skulle sige ja til tilbuddet. Stillingen 
som CFO i en virksomhed som SAS var et prestige-
job uden lige, og samtidigt bød sig selvsagt mulig-
heden for at se hele verden. Lars kunne bare ikke 
signe nej til tilbuddet.
   Successen fortsatte, for en skønne dag blev Lars an-
modet om at gentage den genistreg, han havde udført 
med kapitaliseringen af Hotel Scandinavia. Denne 
gang gjaldt det SAS’ leisure-aktiviteter, med charter-
rejsebureauet Vingresor og dets datterselskaber i 
øvrige Norden som kærnen i pakken, samt luftfarts-
selskabet Scanair. Disse virksomheder ville Janne 
have frasolgt, fordi han så SAS som The Busiman’s 
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LARS THUESEN har siden årtusindskiftet været 
impliceret i flere forskellige engagementer – nogen af 
dem er han sluppet ud af med gode resultater, andre 
med blot ’skindet på næsen’ og dertil nogle ’mindre 
gode’. 
   Nu, hvor han står foran sin 60 års dag, som 
indfalder tirsdag 29. marts, har han udarbejdet en 
status over plusser og minusser – eller successer og 
fiaskoer, om man vil – og selvom der er nogle af de 
negative elementer, han gerne havde været foruden, 

så forsøger han i dag at anskue situationen ud fra en 
realistisk vinkel, idet han erkender, at man ’ikke kan 
vinde i lotteriet hver gang’.
   Lars har mere end én gang sagt i diverse inter-
views, at det allervigtigste for ham altid har været 
og stadigvæk er, at enhver forretning afsluttes på en 
måde, som gør ham i stand til at kunne se en mand i 
øjnene, hvis han efter et afsluttet forretningskapitel 
senere i livet krydser hans vej. Og den filosofi har 
han ikke tænkt sig at lave om på!

   I næsten samtlige investment-cases, Lars har 
engageret sig i, har objektet bestået af en virksom-
hed, der af den ene eller anden årsag har haft ’ondt 
i økonomien’, og hvor Lars har købt ejeren ud og 
derefter investeret den fornødne kapital for at få 
firmaet på fode igen – naturligvis med det formål 
senere at sælge det med fortjeneste.
   Kun i et enkelt tilfælde har Lars optrådt som 
iværksætter. Det gælder flyselskabet Jet Time, der 
blev stiftet i 2006, og som p.t. har diverse økono-

’Uanset hvad har jeg et ønske om altid at kunne se mine forretningspartnere 
i øjnene – også efter at vor business case er afsluttet,’ siger Lars Thuesen, 
der både har tjent mange penge og tabt mange.
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Lars Thuesen fylder 60 år:

Lars Thuesen på sit kontor i Basisbank i Københavns Sydhavn.
Kontoret er beliggende på 4. etage med en flot udsigt.   

Lars Thuesen med sin private ‘finansminister’, 
Stig Thygesen, der som administrerende 
direktør i Lars’ holdingselskab, Aivon Partners 
A/S, passer Lars’ privatøkonomiske forhold.

Airline og ingenting andet end så. Leisure-trafikken 
ville han helt enkelt af med – næsten for hvilken pris 
som helst.

Lars blev ’solgt’ igen
Lars gik i gang med at analysere, hvad SAS rum-
mede af leisure-engagementer, og hvad hvert enkelt 
element bestod af.
   Derefter kom igen opsætningen af salgsobjekterne i 
et prospekt foruden en gennemgang af både skandi-
naviske og udenlandske virksomheder, der måtte 
henregnes til potentielle købere.
   Scanair blev fusioneret med det Spies-ejede Conair, 
og det ny selskab fik navnet Premiair, mens den 
totale rejsebureauside blev overtaget af briten David 
Crossland fra touroperatøren Airtours i Manchester.
   Lars Thuesen kom ud for samme hændelse som 
i det år, salget af Hotel Scandinavia var fuldført. 
Køberen ville have Lars med!
   Nøjagtigt som Janne Carlzon havde udtalt i 
forbindelse med færdiggørelsen af anpartsprojektet 
omkring Hotel Scandinavia, at ’ham Lars Thuesen 
kan jeg godt bruge’, så sagde også David Crossland, 
da han havde købt SAS’ leisure-aktiviteter og skulle 
integrere dem i sin virksomhed i Manchester, at ’ham 
Lars Thuesen ønsker jeg at få med i handelen’.

Milliongage om måneden!
Lars var selvsagt stolt over, at to fremtrædende 
erhvervsfolk – Janne Carlzon henholdsvis David 
Crossland – begge gjorde krav på at få ham med 

’på købet’. Men i dag lægger Lars ikke det mindste 
skjul på, at det umiddelbart var lettere at sige ja til 
tilbuddet fra SAS, fordi en placering i Stockholm 
måske ikke lød så fremmedartet endda, ligesom der 
var mulighed for at rejse hjem til familien i Hellerup 
over weekend’erne. Desuden var en række benefits 
knyttet til jobbet.
   Men da det gik op for Lars, hvad David var vil-
lig til at betale Lars i månedsløn, så forsvandt alle 
betænkeligheder over for ansættelse i England ret 
hurtigt. DKK 1 mio. om måneden (!) var en gage, 
det var svært at sige nej til – også med tanke på de 
fordelagtige skattebegunstigelser i England. Den sum 
overgik ikke blot flere gange, hvad SAS havde afløn-
net ham med som CFO, men oversteg desuden langt 
hans forventninger.
   Resultatet blev derfor, at Lars begyndte hos Air-
tours, hvor primæropgaven selvsagt bestod i at styre 
de skandinaviske forretninger, som David havde 
overtaget fra SAS.
   Ikke lang tid derefter fik Lars desuden ansvaret for 
de 250 rejsebureauer i UK, som Airtours drev dér, 
og endnu senere tilkom tillige selskabets omfattende 
division med krydstogtsskibe.

John Uggerhøj
I SAS-tiden havde Lars lært John Uggerhøj Andersen 
at kende. John var nemlig chef for Vingrejser i 
København og senere i Warszawa, og da Lars forbe-
redte salget af leisure-sektoren, havde han selvsagt 
tæt kontakt til John.

19
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   Lars havde ikke virket i Manchester i lang tid, før 
han tog kontakt med John Uggerhøj og tilbød ham 
job hos Airtours. Selvom John ikke blev tilbudt 
samme fyrsteløn som den, Lars havde, så blev han 
godt betalt, og de to danskere med deres respektive 
familier kom langt hen ad vejen også til at dele pri-
vatliv. De boede ikke langt fra hinanden, hvilket også 
betød, at deres børn gik i samme skole.
   Nu siger et gammelt ordsprog som bekendt, at man 
skal holde op, mens legen er god. Og det var, hvad 
både Lars og John gjorde. Da de følte, at nu var det 
tid for at sige farvel, gik der ikke mere end et par år, 
før ’de gyldne tider’ var ved at ebbe ud for Airtours. 
Lars nåede imidlertid at få indløst sine ’konvertibler’, 
hvilket var ensbetydende med yderligere en halv snes 
millioner (danske kroner) ind på privatkontoen!

Indklagede trafikminister for EU
Vel tilbage i Danmark omkring årtusindeskiftet 
bestemte Lars sig for fremover at arbejde som selv-
stændig forretningsmand. Nu var han i besiddelse af 
’en fed bankbog’, og i stedet for at lade pengene stå i 
banken til næsten ingen rente skulle de til at arbejde.
   Første projekt var HH-Ferries på den korte rute 
mellem Helsingør og Helsingborg. I mange år havde 
de svenske Linjebuss-færger, kaldet LB-færgerne, og 
de danske DSB-færger konkurreret på ruten – dog 
suppleret af de små norske Sundbuss-ferger, som ikke 
transporterede biler over Sundet – men efter fusionen 
af de to store rederier var der ikke længere nogen 
konkurrence, og så var det, at den danske rederimand 

Per Henriksen fra Mercandia-rederiet fik idéen om at 
genskabe et konkurrenceforhold på den korte rute.
   Trafikminister Jan Trøjborg (s) afslog dog alle an-
søgninger fra Per Henriksen om at indsætte færger på 
ruten. Han sagde, at som formel ejer af DSB-færger-
ne, der nu var blevet halvpartsejer af Scandlines, var 
det hans pligt at afvise enhver form for konkurrence.
   Den historie købte Per Henriksen imidlertid ikke. 
Han indklagede det danske Trafikministerium for 
Europa-Kommissionen, der hurtigt bestemte, at 
Scandlines skulle afgive det ene af sine færgelejer i 
Helsingør til Mercandia-rederiet. 
   EU-Kommissionen pointerede over for Jan 
Trøjborg, at han i den givne situation ikke var DSB’s 
minister, men hele det danske folks minister.
   Lørdag 1. juni 1996 havde Per Henriksen sin første 
afgang fra Helsingør til Helsingborg under stor 
festivitas med Helsingør-borgmesteren Per Tærsbøl 
(kons.) i spidsen, og ved ankomsten til Helsingborg 
stod den dérværende borgmester, Inger Andersson-
Sjöstedt, og modtog med blomster.
   På broklappen i Helsingør holdt Per Henriksen en 
indvielsestale, i hvilken han karakteriserede ruten 
som ’kronværket på mit livsværk’.
   Færgerne, Per Henriksen sejlede med, var, reelt 
sagt, nogle store skrotbunker, der var alt andet end 
passagervenlige. De havde tidligere sejlet under 
navnet Vognmandsruten mellem Hundested og Grenå 
i konkurrence med Storebæltsfærgerne. Men de 
opfyldte en vigtig funktion ved at give konkurrence 
til det færgemonopol, som Scandlines havde befæstet 

Klaus Ren var for svag som chef for Jet Time 
og måtte forlade selskabet. Han er en meget 
ærekær person - men optræder også meget 
selvisk.

sig, og som rederiet udnyttede groft. Og på en 
overfart på kun 20 minutter spillede komforten ikke 
nogen større rolle, når vognmændene bag de mange 
lastbiler, der benyttede sig af Per Henriksens tilbud 
om billig transport, sparede millionvis af kroner på 
årsbasis!
   Værre var det, at ikke kun færgerne var gamle, 
men det var også Per Henriksen – gammel og godt 
slidt, kan man sige – og desuden savnede han ethvert 
kendskab til PR og reklame. Så både på den ene og 
anden måde stod han overfor en ulige kamp. Det var 
David mod Goliat!

’Mit livs bedste forretning’
Lars Thuesen og hans dansk-svenske kumpaner så et 
langt større potentiale i ruten end, hvad Per Henrik-
sen var i stand til at slås for. Og de blev derfor 
enige om at tage en fornuftig snak med den gamle 
Mercandia-reder om et køb. 
   Gruppen var klar over, at den letteste måde at 
overtage trafiktilladelserne på var at købe Per Hen-
riksens selskab, som hed Sundbroen. Ved at købe ak-
tierne i selskabet fulgte de nødvendige tilladelser til 
at sejle mellem Helsingør og Helsingborg automatisk 
med. Lars var den, der fik til opgave at tage kontakt 
til Per Henriksen, der på det tidspunkt var 78 år.
   Snart efter kunne Lars rapportere til sit bagland, at 
Per Henriksen godt kunne indse, at han var vel gam-
mel til at tage kampen op med det store Scandlines, 
og mod et fornuftigt bud ville han måske ikke være 
uvillig til at sælge. 
   Lars og hans venner købte rederiet med alle 
tilladelser og to færger. Senere købte de yderligere 
en færge, og alle var tilfredse – med undtagelse af 
Scandlines, der rasede!
   En af de investorer, Lars bragte med sig i HH-
Ferries, var svenskeren Lars Meijer, en erfaren 
rederimand. Hans far havde tilbage i 1960’erne været 
chef for Lions Ferry i Halmstad, der sejlede mellem 
Halmstad og Aarhus, og som i øvrigt var ejet af den 
svenske Bonnier-familie, der fornylig solgte dag-
bladet Børsen til JP/Politikens Hus. Selv boede Lars 
Meijer i Monaco, hvor han nød livet.
   Hvor mange penge Lars og vennerne fik ud af det, 
da konsortiet i 2002 solgte HH-Ferries til Stena Line 
AB, er aldrig blevet offentliggjort. Men Lars har på 
intet tidspunkt lagt skjul på, at det drejede sig om 
et ’meget stort beløb’, og han har karakteriseret den 
handel som en af de bedste, han nogensinde har gjort.
   HH-Ferries havner således klart på Lars Thuesens 
plus-liste.

Jet Time
I foråret 2005 købte nogle islandske forretningsfolk 
det danske Sterling Airlines, og i september samme 
år overtog de pågældende islændinge også Maersk 
Air – officielt for at fusionere de to selskaber, men 
i realiteten for at nedlægge ’de blå’. Desuden skulle 
Sterling primært flyve rutetrafik, og de mange tour-
operatører, der tidligere havde benyttet både Sterling 

og Maersk Air i deres charterprogram, stod pludselig 
i den situation, at de manglede flytransportører.
   Hvem der dermed så et behov for et nyt charterfly-
selskab, var John Uggerhøj. Han gik i nogen tid og 
tumlede med tanken om et nyt sådant selskab. Han 
vidste, at han havde brug for mindst to ting: 1) En 
mand, der havde de fornødne kvalifikationer til at stå 
i spidsen for et flyselskab – samt 2) en mand med en 
velspækket tegnebog.
   En dag i løbet af efteråret 2005 var John invi-
teret til middag hos nogle venner. Her mødte han 
luftkaptajn Klaus Ren, der tidligere havde fløjet hos 
Muk Air henholdsvis Maersk Air, og som stadigvæk 
fløj i resterne af det nu islandskejede Maersk Air, 
hvor der var opstået et stærkt uvenskab mellem de 
tidligere Maersk-ansatte og de Sterling-ansatte. Da 
Klaus hørte om Johns idé, tilkendegav han straks sin 
interesse for et sådant projekt.
   John vidste jo, at hans gode ven fra Airtours-tiden 
i Manchester, Lars Thuesen, var godt ved muffen, 
så han orienterede denne om sine tanker om et nyt 
charterflyselskab.
   ’Spændende,’ var den umiddelbare kommentar fra 
Lars, der bad nogle af sine ’økonomiske legekam-
merater’ om at være med i projektet; og ret hurtigt 
havde Lars samlet en kreds af investorer, som udover 
ham selv talte navne som Ivan Nadelmann, tidligere 
AVIS Biludlejning, Frederik Heegaard, tidligere 
Novasol, Stig Bøgh Karlsen, tidligere Magasin du 
Nord-direktør, Ditlev Wedell-Wedelsborg fra rederiet 
Dannebrog i Rungsted, m.fl.

Startproblemer
John var gået så længe med sine planer om et nyt 
charterflyselskab oppe i hovedet, at han stort set 

havde alle detaljer klare ved forelæggelsen. Derfor 
tog det ikke lang tid at få projektet realiseret, da 
man først havde manden, der skulle stå i spidsen for 
selskabet, samt kapitalen på plads.
   I marts 2006 blev Jet Time således stiftet. Frederik 
Heegaard var i begyndelsen formand for selskabets 
bestyrelse, og der opnåedes enighed om at indsætte 
Klaus Ren som administrerende direktør. Hans 
tidligere ansættelse i Maersk Air var ’det blå stempel’ 
i sig selv.
   John, ophavsmand til idéen, var selvskreven til 
at indgå i ledelsen. Han fik som ønsket posten som 
salgs- og marketingdirektør, og samtlige investorer 
fik sæde i bestyrelsen.
   Ifølge den første tidsplan skulle flyvningerne være 
iværksat ved starten af sæsonen 2006. Men sådan 
kom det ikke til at gå, fordi det fly, man havde købt 
i USA, ikke kunne opnå starttilladelse fra Statens 
Luftfartsvæsen straks efter ankomsten til Danmark. 
Og lige nøjagtigt den detalje havde Klaus Ren ikke 
taget højde for.
   Fra sin tid i Maersk Air var Klaus vant til, at 
nyindkøbte fly blev godkendt af de danske luftfarts-
myndigheder næsten pr. automatik, fordi Maersk Air 
altid fik leveret fabriksnye fly fra Boeing i Seattle, 
og med dem var der selvsagt aldrig problemer af 
nogen art. Eksempelvis var der ingen dokumenta-
tion, der skulle checkes. Men det fly, Jet Time havde 
indkøbt, havde gennem årene haft et stort antal ejere 
i mange forskellige lande, og dokumentationen med 
hensyn til ejerskab, maintenance etc. skulle checkes 
til fuldkommenhed af de danske myndigheder, før det 
fik lov at gå i luften.
   John Uggerhøj måtte ud til alle de kunder, der 
havde tegnet kontrakt for sommersæsonen, og 

I noget, der lignede en paniksituation, udsendte 
Klaus Ren en e-mail til samtlige medarbejdere i 
Jet Time om selskabets økonomiske krise
- og nyheden, der skulle være holdt indendørs, 
stod at læse overalt.

Axel Chr. 
Rasmussen - 
fyret som 
direktør på 
Stand By.

Teddy Zebitz - ny administrerende direktør for 
Jet Time. Kommer nærmest fra en stilling som 
Country Manager Denmark hos Emirates og var 
før den tid ansat hos A. P. Møller.

beklage, at man ikke kom på vingerne til udlovet tid. 
Der blev fastsat en senere startdato – som skulle være 
ganske så sikker. Men nej, den holdt heller ikke, og 
herefter stod det klart, at medmindre man skaffede et 
erstatningsfly, ville tilliden til selskabet være forsvun-
det, før man overhovedet kom i gang.
   Derfor besluttede bestyrelsen, at der skulle indchar-
tres et fly, så man ikke nødsagedes til at melde afbud 
til kunderne endnu en gang. Et sådant fly fandt man 
hos et selskab i Østrig.
   At chartre pågældende fly blev imidlertid en så 
betydelig streg i regningen for Jet Time, at de to 
første regnskabsår kom til at vise et millionunderskud 
i stedet for et plus-minus-nul.

De kloge ord
Lars Thuesen udtalte i forbindelse med selskabets 
etablering, at målet var at have en flåde bestående af 
fire fly af typen Boeing-737 konfigureret til 148 pax:
   ’Større end det skal vi ikke være, for så risikerer vi 
at miste overblikket, og så kan det gå for os, som det 
er gået for flere andre flyselskaber,’ lød ordene. 
   Det gik hurtigt med at komme op på fire fly, og som 
Jens Otto Krag engang sagde fra Folketingets taler-
stol, så har man en mening, indtil man har en anden. 
Det gjaldt også for Lars Thuesen. Og idet opgaverne 
nærmest væltede ind, steg både lysten til og behovet 
for at øge flyflåden, bl.a. for at holde eventuelle 
konkurrenter ude. De kloge ord fra etableringen i 
2006 havde ingen gyldighed længere.
   Forøgelsen skete ganske vist i et langsomt tempo, 
indtil Lars mødte Martin Møller Nielsen fra Nordic 
Aviation Capital i Billund, der udlejer fly af typen 
turboprop. De to mænd blev enige om et samarbejde, 
der gik ud på, at Martin skulle investere et beløb 
i Jet Time ved køb af aktier, endvidere skulle han 
have sæde i bestyrelsen, og endelig skulle selskabet 
modtage fly fra Martins virksomhed, hovedsalig på 
lease-basis.
   Jet Time havde brug for sådanne turboprop-fly til 
flyvninger for SAS, som man havde fået en kontrakt 
med herom.
   Jet Time havde desuden anskaffet sig et fragtfly 
samt et kombifly (pax/cargo). I alt har Jet Time haft 
mere end 25 fly i luften på én og samme tid, hvilket 
således var i klar modstrid med selskabets oprinde-
lige intentioner om kun at disponere fire fly.
   Det gennemsnitlige antal medarbejdere på årsbasis 
er knapt 500 og i højsæsonen omkring 600. 
   
Dårlig publicitet
For et år siden, da krisen i Jet Time havde stået på 
gennem mere end et helt regnskabsår uden udsigt 
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til forbedring, udsendte Klaus Ren en opfordring 
til medarbejderne om at stille sig solidarisk med 
selskabet ved at spare mest muligt. Det skete i form 
af en e-mail.
   Klaus troede, hans meddelelse, der gav udseende af 
at være skrevet i panik, kunne holdes indendørs. Men 
han havde ikke taget højde for en af DR’s regional-
redaktioner i det sydlige Jylland, der havde fået nys 
om brevet til de ansatte – og offentliggjorde det.
   Publiciteten var bekræftelsen på nogen tids rygter i 
branchen om, at selskabet ikke havde det så godt.
   I slutningen af 2015 afslørede Berlingske, at Jet 
Time via sin advokat havde udsendt trusselsbreve 
til samtlige passagerer, der havde været udsat for 
forsinkelser med selskabets fly. I advokatens brev 
blev passagererne orienteret om, at de risikerede en 
retssag imod sig, hvis de klagede til EU!
   Klaus Ren blev sendt på banen for at forklare om 

baggrunden for brevet. Det skete bl.a. i TV-program-
met Kontant. Det blev ’bad publicity’ ud over alle 
grænser.

Klaus Ren måtte gå
I december i fjor blev Klaus Ren afskediget fra Jet 
Time. Han blev stille og roligt bedt om at forlade 
firmaet – uden at der på nogen måde blev smækket 
med døren hverken fra den ene part eller den anden. 
Lars Thuesen er på det punkt et pænt og ordentligt 
menneske i stil med sin optræden i øvrigt.
   Først da Klaus havde ’pakket sit skrivebord’ og 
sagt farvel til dem, han selv ønskede at sige farvel 
til, blev der udsendt en meddelelse på få linjer om, at 
Klaus var trådt tilbage, og at en ny administrerende 
direktør, Teddy Zebitz, ville overtage chefstolen pr. 
1. februar. Teddy har gennem de seneste år været 
Country Manager Denmark i luftfartsselskabet 

Emirates. Før han i 2012 kom til Emirates, var han i 
flere år ansat hos A. P. Møller Mærsk både i Danmark 
og i udlandet. I dag er han i fuld gang med at rydde 
op efter Klaus Ren.
   Jacob Pedersen, chefanalytiker hos Sydbank, blev 
torsdag 21. januar citeret i dagbladet Børsen for en 
udtalelse om, at problemet for Jet Time først og frem-
mest har bestået i, at selskabet har spredt sig for vidt 
ved både at udføre traditionelle charterflyvninger, 
stille fly til rådighed for SAS og andre selskaber 
foruden, at man er gået aktivt ind i cargo:
   ’Det er vigtigt, at et lille selskab som Jet Time 
finder ud af, hvad som er deres kernekompetence, 
og hvor de tjener pengene, i stedet for at sprede sig,’ 
sagde Jacob i Børsen.
   Iagttagere, både indenfor Jet Time og udenfor, 
peger desuden på Klaus Rens kvalifikationer eller 
mangel på samme. Således vurderer flere personer i 
selskabet, at opgaven helt enkelt var blevet for stor 
for Klaus. Selvom han gennem de sidste fem år af 
Maersk Air’s eksistens havde position af Flyvechef, 
på hvilken post han efterfulgte Henrik Gustavsen i 
år 2001, så havde Klaus langt fra muskler til at styre 
en vidtforgrenet virksomhed af den størrelse, som Jet 
Time havde udviklet sig til. 
   At Klaus Ren ikke slog til, stod åbenbart for medar-
bejderne både i Administrationen, hos OP og i andre 
ledelsessammenhænge, og resultatet blev da også, at 
Lars Thuesen et langt stykke hen ad vejen selv måtte 
gribe ind og træffe de fornødne beslutninger. Det 
betød til gengæld, at ledende medarbejdere ofte var i 
tvivl om, hvem som egentlig var chef i huset hos Jet 
Time på Skøjtevej i Kastrup – Klaus eller Lars. Og 
den tvivl har i sig selv været en svaghed for virksom-
heden.
   For Klaus personligt føltes det som en skam, at 
Lars gang på gang måtte gribe ind og overtage roret. 
Klaus er nemlig en meget ærekær person, der gerne 
vil gøre alting på bedst mulig vis, og han tåler ikke 
kritik rettet mod sig. Han er et elskværdigt menneske, 
der smiler venligt til både højre og venstre. Men 
samtidigt er han også meget selvisk, hvilket kommer 
til udtryk derved, at han gerne vil vise sine omgivel-
ser, at det er ham, der bestemmer. Han nyder at se sig 
selv i den rolle.

Ny kapital
Eftersom Lars ikke har kunnet hente friske penge 
hos de hidtidige investorer, er han gået på jagt efter 
kapital via andre kanaler.
   Til dagbladet Børsen udtalte han (21. januar), at 
han er i kontakt med diverse pengefolk, og at man i 
øjeblikket er i gang med at forhandle om eventuelle 
lån og vilkårene for disse.
   Børsen kunne oplyse, at ’den diskrete flymilliardær 
fra Billund’ – dvs. Martin Møller Nielsen med de 
mange turboprop-fly – efter alt at dømme forbliver 
i ejerkredsen, dog uden at han vil skyde nye penge i 
selskabet.
   Personer tæt på Lars Thuesen mener, at selvom han 
på nuværende tidspunkt har gjort brug af de fleste af 
sine rige venner, så er det langt fra usandsynligt, at 
det lykkes for ham at vende skuden Jet Time. Han er 
en flittig mand og har altid behandlet sine omgivelser 
med respekt, hvilket tæller højt i dagens Danmark og 
ikke mindst på lånemarkedet.

Lars Thuesen og Martin Møller Nielsen - de to ejere af Jet Time.
Øvrige medejere blev købt ud pr. 15. december 2015.

   Pr. 15. december 2015 trådte de oprindelige stiftere 
tilbage. De blev købt ud af Lars, og årsagen hertil var 
den enkle, at når Lars nu er på jagt efter nye, friske 
penge, så er situationen omkring Jet Time langt mere 
gennemskuelig med kun to ejere – Lars Thuesen og 
Martin fra Nordic Aviation Capital – i stedet for mere 
end en håndfuld forskellige investorer. Ejerforholdet 
er i dag fordelt med omkring to tredjedele til Lars og 
en tredjedel til Martin.
   Kun én af de oprindelige stiftere, Ivan Nadelmann, 
tidligere Avis Biludlejning, i dag Biludan og Skovs-
hoved Hotel, er hoppet af undervejs. Det gjorde han 
allerede halvandet år efter starten. Alle øvrige holdt 
ud til december i fjor.
   Spændende bliver det at se, hvem som i dag har 
mod på at investere i selskabet. Privat luftfart har lige 
siden Anden Verdenskrig været som en lodseddel og 
er det måske i særlig grad nu.
   De 500-600 medarbejdere hos Jet Time sætter deres 
lid til Lars Thuesen og Teddy Zebitz. Mange af de 
ansatte har en fortid i Maersk Air, der blev ’fusio-
neret’ med Sterling af sine islandske ejere i 2005, 
men den såkaldte fusion var i realiteten en lukning. 
De tilbageværende stumper af Sterling-Maersk gik 
konkurs i 2008, hvorefter Cimber Air opkøbte dele af 
konkursboet. I 2012 gik også kombinationen Cimber-
Sterling konkurs.
   Indtil videre placeres Jet Time på Lars Thuesens 
minus-liste. 

Stand By
Brancheorganet Stand By har Lars været impliceret 
i gennem de seneste 15 år – først som medejer og 
gennem de senere år som eneejer.
   Stand By har givet underskud i omkring 10 år, og 
selvom Lars ved hver generalforsamling har udtalt, at 
’nu er det sidste gang, jeg giver tilskud til det foreta-
gende’, så har han alligevel trukket tegnebogen op i 
de efterfølgende år. Man kan sige, at han har optrådt 
som en slags mæcen i forholdet til Stand By, uden at 
det har kostet det helt store. DKK 10 mio., måske lidt 
mere, er et godt gæt.
   Med sit tilhørsforhold til rejsebranchen har hans 
ambition været at undgå en lukning af bladet, selvom 
han i hvert fald ikke har haft nogen personlig eller 
privatøkonomisk interesse i at drive den underskuds-
forretning. Kilder i branchen har haft en mistanke 
om, at den egentlige årsag til, at han stadig ville 
holde liv i Stand By, måske var, at magasinet skulle 
bruges til talerør for ham selv eller til PR-opbakning 
for de firmaer, han havde engageret sig i. Men nej, 
navnet Lars Thuesen er kun sjældent forekommen i 
spalterne, og han har heller ikke udnyttet bladet til at 
rette redaktionel fokus på sine virksomheder. Nok har 
Jet Time været omtalt, men kun på linje med andre 
luftfartsselskaber.

   For fem år siden overlod Lars opgaven at være 
direktør i det lille bladforetagende til Axel Chr. 
Rasmussen, tidligere chef hos Weco Travel henhold-
svis VIA Travel. Axel mente, han var den rette mand 
til at få økonomien op at stå. Men med Axel ved 
roret blev det kun røde tal år efter år, og efter Travel 
Award-arrangementet i efteråret 2015 var den snart 
75-årige Axels tid på bladet et afsluttet kapitel.
   I stedet bad Lars sin private ’finansminister’, Stig 
Thygesen, om at overtage ansvaret for Stand By, og 
det skifte forventes at få betydning for bundlinje-
resultatet allerede første gang, der skal aflægges regn-
skab. Indtil videre placeres Stand By på minus-listen.

CAS + Novia
Stig er en dygtig mand. Han var ansat i 20 år i 
Copenhagen Air Services (CAS), senere med navnet 
Novia Handling. I de første 13 år var han økonomi-
chef under daværende administrerende direktør Klaus 
Glendorf, og da denne valgte at fratræde, fordi ejerne 
af Novia, Maersk Air henholdsvis belgiske Avia-
partner, ikke kunne tale sammen og desuden havde 
ingen af dem lyst til at indskyde yderligere penge i 
virksomheden. Maersk Air trak sig endda ud af besty-
relsen, selvom man ejede halvdelen af firmaet!
   Herefter trådte Novia i frivillig likvidation, og 

Lars Thuesen (t.v.) fotograferet med daværende CEO for Spies/Vingresor-koncernen, senere 
afdøde Christer Sandahl, og chefen for Airtours’ flyflåde, Mike Lee. Billedet er fra 1998.
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LARS THUESEN er student fra Herlufsholm Kostskole i 1974 og blev cand. 
polit. fra Københavns Universitet 1981.
Sin erhvervsmæssige karriere startede han i Privatbanken 1978, hvor han 
fortrinsvis beskæftigede sig med Portofolio Management samt Corporate  
and Investment Banking, ligesom han virkede som stedfortrædende chef i 
Merchantbank-divisionen. Han udnævntes til Underdirektør, inden han 
sluttede i banken i 1989.
I årene 1989-93 virkede han hos SAS i Stockholm, hvor han bl.a. havde titel 
af Koncernfinansdirektør, og i den egenskab var han medlem af koncern-
ledelsen.
Han afsluttede sin tjeneste hos SAS i forbindelse med, at han havde gjort 
selskabets leisure-aktiviteter (Scandinavian Leisure Group – SLG) salgsklart. 
1994 blev han ansat hos Airtours med ansvar for de leisure-aktiviteter, den 
britiske virksomhed havde købt fra SAS. Ansvarsområdet udvidedes i 1996 
til også at inkludere Spies-koncernen, som blev solgt til Airtours samme år.
I 1998 blev han medlem af Airtoura’ bestyrelse, og i 1990 overtog han det 
operative ansvar for Airtours i hele Europa foruden koncernens krydstogt-
division i Caribien samt hotel-divisionen som helhed.
2001 sagde han farvel til Airtours, men af familiemæssige årsager, herunder 
børnenes skolegang, forblev han i Manchester og styrede sine forretninger 
herfra. 

FTI, der var det femtestørste rejsebureau i Tyskland, fik han i 2003 – dvs. 
efter at han havde forladt Airtours – ’kastet i hovedet’ af Airtours, der havde 
svært ved at få virksomheden til at blive rentabel. Sammen med firmaets 
grundlægger drev han bureauet i syv år, indtil de to mænd afhændede det i 
2010 med en god fortjeneste til dem begge. I dag er FTI en af de mest 
succesrige virksomheder i rejsebranchen.
HH-Ferries blev i 2002 solgt til Stena Line AB i Göteborg, mens Netdoktor-
Gruppen solgtes i årene 2006-11 til en række ledende internationale medie-
huse i Europa, herunder Berlingske i Danmark.
Novia AS stod Lars Thuesen i spidsen for i perioden 2003-11. 
2003 var også året, da Lars købte rejsearrangøren Krone Rejser, hvilken 
virksomhed han dog ikke fik held med.

Af tillidsposter har Lars Thuesen haft adskillige, herunder 12 år i bestyrelsen 
for Herlufsholm Skole og Gods.

Hans hovedaktiviteter i dag udgøres af:
•  Basisbank A/S, bankdirektør og majoritetsaktionær.
•  Jet Time A/S, bestyrelsesformand og majoritetsaktionær (67 pct.)
•  Nørrebro Bryghus, bestyrelsesmedlem og betydende aktionær.
•  Dutch Leisure Group BV, bestyrelsesmedlem og betydende aktionær.
•  Robat Ltd., bestyrelsesmedlem og betydende aktionær.
•  Scandinavian Travel Media ApS (Stand By), bestyrelsesformand og eneejer.

Lars Thuesen – CV

likvidatoren, advokat Henrik Andersen, konstituerede 
Stig i stillingen som administrerende direktør, mens 
han selv forhandlede til højre og venstre om virksom-
hedens fremtid.
   Eftersom ingen af de professionelle i branchen viste 
interesse for at være med, gik Henrik på jagt efter 
private midler. Via konsulentbureauet Capitellum og 
en af dets partnere, Ditlev Wedell-Wedellsborg, søn 
af den gamle Ebbe baron Wedell-Wedellsborg fra 
Weco Transport og Magasin du Nord, blev der skabt 
kontakt til Lars Thuesen, som efter en del overvejel-
ser stillede op med de fornødne indskud. 
   Da Lars blev præsenteret for den konstituerede 
Stig Thygesen, skulle det hurtigt vise sig, at kemien 
mellem de to mænd var i orden, hvorfor Lars beholdt 
Stig som administrerende direktør, og i den stol blev 
Stig siddende frem til den dag i år 2011, da Lars 
solgte virksomheden til det svenske handlingselskab 
Aviator. Ved samme lejlighed skiftede Novia navn til 
Aviator Denmark.
   Den handel hører også til en af de bedre for Lars. 
Hvad han egentlig tjente på salget, vides ikke. Sådant 
fortæller man som bekendt ikke til hvem som helst. 
(Rige menneskers valgsprog: ’Penge er ikke noget, 
man taler om. Det er blot noget, man har.’) 
Men selv med fradrag af diverse investeringer 
undervejs, også i redningsøjemed, plus den faktor, at 
Novia til tider var udsat for hård priskonkurrence fra 
Ground Handling-selskaber som britiske Servisair og 
australske Menzies, mener kilder i branchen, at Lars 
har haft en nettofortjeneste på et trecifret million-
beløb.
   Når han vedblivende holdt fast i Novia, var det ud 
fra betragtningen, at nogen af konkurrenterne ville 
’blive trætte’ af hele tiden at skulle kaste nye penge 
efter dårlige. Og han fik ret i sin spådom, for plud-
selig gik det ene firma konkurs efter det andet, og 
til sidst stod Novia og SAS Ground Handling alene 
tilbage på scenen i Kastrup.
   Udover at være direktør i Scandinavian Travel 
Media ApS har Stig påtaget sig at passe og pleje 
Lars’ privatformue. Det gør han ved at være admini-
strerende direktør i holdingselskabet Aivon Partners 
A/S, hvorfra privatformuen plejes.
    Novia får en sikker placering på Lars’ plusliste, 
mens Stand By, som nævnt havner på minus-listen.

Krone Rejser
Til Lars Thuesen’s meritliste hører også Krone Rej- 
ser, som han købte af grundlæggeren Jørgen Løye 
med overtagelse pr. 1. april 2003 – nogenlunde 
samtidigt med, at brikkerne omkring Novia faldt på 
plads.
   Lige så meget, som Krone Rejser havde været en 
succes for Jørgen Løye og hustruen Lene, lige så stor 
en fiasko blev firmaet for Lars og hans minoritets-
partner, den forhenværende Spies-medarbejder 
Henrik Neelmeyer.
   Lars betalte til Lene og Jørgen et beløb på DKK 20 
mio. kontant (!) for Krone Rejser, men der gik ikke 
lang tid efter overtagelsen, før Lars måtte se i øjnene, 
at han aldrig fik de penge hjem igen. Og det gjorde 
han heller ikke.
   Hvad der egentlig gik galt, henstår i det uvisse – i 
hvert fald for iagttagere udefra. Faktum er, at så 
længe Lene og Jørgen drev firmaet, var der tale om 

en guldgrube. Men næsten samtidigt med, at Lars 
overtog Krone Rejser, var guldet pistborte. 
   Krone Rejser’s koncept gik ud på at servicere de 
danskere og sydsvenskere, der besad fast ejendom på 
Costa del Sol og i Nice-området, med flytransport, 
og i de første år gjorde Krone Rejser brug af Sterling 
til opgaven. Men omkring årtusindskiftet etablerede 
Sterling selv ruteflyvning til Krone Rejser’s to 
destinationer, hvilket gjorde Jørgen Løye irriteret. 
Han ville dog ikke give op, men udviklede i stedet 
konceptet ved at inchartre store B-757-fly hos både 
Grønlandsfly og Icelandair, indrettet med op til fire 
forskellige klasser.
   Lene og Jørgen gav en storslået service til deres 
kunder, hvoraf langt de fleste var gengangere. Mindst 
en af de to ægtefæller stod ved check-in-skranken 
på Kastrup før hver afgang og hørte på kundernes 
ønsker om vinduesplads eller gangplads, eller hvad 
de måtte have af spørgsmål, og når passagererne blev 
kaldt til gate, så stod de også ved gaten og ønskede 
folk god rejse.
   Denne personlige service var Lars ikke indstillet på 
at yde. Det tillod hans tid overhovedet ikke. Og på 
samme måde var også Henrik Neelmeyer usynlig for 
kunderne.
   Om den forskel på service-konceptet overfor 
kunderne var den egentlige årsag til, at Krone Rejser 
ikke havde succes, efter at Lars havde overtaget 
firmaet, er et spørgsmål. I sandhedens navn skal 
oplyses, at Krone Rejser’s konkurrenter alle skruede 
op for blusset, så kapaciteten til både Málaga og Nice 
blev nok for stor.
   Dertil kom, at Krone Rejser gav røde tal på bund-
linjen år efter år. hvilke underskud skulle dækkes ind. 
Kun afdelingen for golfrejser kørte fornuftigt og blev 
senere udskilt og solgt. 
   
Basisbank
Mens Lars Thuesen var ansat i Privatbanken, blev 
han så fascineret af bankverdenen, at han i flere år 
gik rundt med en drøm om at få sin egen bank eller i 
det mindste at blive højeste chef for en bank.
   Da Basisbank i 2012 blev udbudt til salg, var der 
gået så mange år, siden han arbejdede i Privatbanken, 
at tanken om en egen bank var fortrængt i mængden 
af de mange andre sager, han havde kørende oppe i 
hovedet – men alligevel ikke mere end, at interes-
sen for en egen bank pludselig vaktes hos ham igen. 
Sammen med firmaet Bolet gik Lars derfor i forhand-
ling med sælgeren, og for hver forhandling, han 
havde med sælger, blev hans interesse stadig større.
   Imidlertid skulle der lægges rimeligt mange penge 
på bordet, hvilket Lars og hans partner klarede uden 
først at skulle ud på en indsamlingsturne. Men nu 
var der jo forskel på at drive bank i 1970’erne og så i 
dag, hvilket Lars mærkede, da Finanstilsynet uventet 
stod i døren og ville se regnskaber.
   Det blev meddelt, at Basisbankens egenkapital var 
meget for lille, og i øvrigt stod størrelsen af udlån 
ikke i et forsvarligt forhold til indlånene.
   Resultatet af Finanstilsynets besøg blev, at Lars 
skulle sørge for forhøjelse af egenkapitalen med 
DKK 200 mio., hvilket skulle ske indenfor 20 dage.
   Lars lagde ikke skjul på, at den ekstra indbetaling 
var noget af en streg i regningen. Men han ville ikke 
opgive sin bank, så han ’fandt’ pengene, der gjorde 

Finanstilsynet tilfreds.
   I november 2015 var den gal igen. Denne gang 
krævede Finanstilsynet en kapitaltilførsel på så meget 
som DKK 360 mio. Lars skrev en check på DKK 173 
mio., mens to ledende medarbejdere i banken lagde 
DKK 86 mio. hver.
   Basisbanken, der blev stiftet i år 2000, er en ren 
netbank, hvor kunderne ikke kommer på besøg i 
banken. Med andre ord ser kunderne og bank-
personalet ikke hinanden på noget tidspunkt.
   Efter finanskrisen i 2008 kom banken i vanskelig-
heder, hvilket var den direkte årsag til, at den blev 
udbudt til salg i 2012.
   I 2013 måtte bankens direktør, Jens Hoeck, forlade 
sin arbejdsplads helt uden varsel, fordi hans søn, 
der også arbejdede i banken, havde bedraget en af 
bankens kunder.
   Finanstilsynet foreslog, at Lars trådte ind som 
bankens administrerende direktør. Lars opfattede 
forslaget som værende ikke bare et forslag, men et 
krav. Derfor gjorde han som ’foreslået’.
   ’Jeg føler mig overbevist om, at jeg kommer til 
at tjene store penge på Basisbank,’ siger Lars. ’Vort 
system er lig med fremtidens bank. De andre banker 
er langt bagud, og det mærkelige er, at det véd de alle 
sammen allerede nu.’
   Basisbank har 54.000 kunder, af hvilke Lars beteg-
ner de 40.000 som ok, mens de resterende 14.000 
kaldes ’problematiske’. Finanstilsynet har vurderet, 
at disse 14.000 personer kan betyde et samlet tab for 
banken på DKK 360 mio., hvorfor det beløb svarer 
til den krævede kapitalforhøjelse i november. Lars 
vurderede et eventuelt tab til ’kun’ DKK 150 mio.
   Basisbank beskæftiger omkring 100 medarbejdere.
   Lars tilføjer:
   ’Selvom Basisbank indtil nu har kostet mig nogle 
penge, så kan du godt sætte det projekt op på min 
plus-liste. Jeg kommer til at tjene styrtende med 
penge på min Basisbank.’
   Altså placeres Lars Thuesens bank på plus-listen.

Nørrebro Bryghus
Nørrebro Bryghus blev startet af Novasol-kongen 
Frederik Anker Heegaard og har i nogle år givet 
underskud.
   Frederik er majoritetsejer af virksomheden, mens 
Lars er det, han selv betegner som ’betydende inves-
tor’. Sandsynligvis ejer han et sted mellem 25 og 
40 pct. af det kombinerede spisested og bryggeri på 
Nørrebro.
   Lars har hvert år erlagt sin del af underskuddet, 
hvilket betyder, at han sandsynligvis har betalt mere 
end DKK 50 mio. for at kunne skrive ølbrygger på sit 
visitkort.
   Til gengæld har Frederik støttet Lars, når det 
gælder Jet Time. Og den støtte har også kostet penge.
   Alt har tilsyneladende sin pris her i verden.
   På Lars’ opgørelse over aktiver og passiver står et 
minus ud for Nørrebro Bryghus.
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Hunters Vinery    trækker turister
Jane Hunter (61) er datter af en vinbonde og har i dag status af 
New Zealands ukronede vindronning.

Fokus på new zealandsk vin:
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EN AF DE MEST KENDTE vingårde i Wairaudalen 
i Marlborough-distriktet på Sydøen i New Zealand er 
Hunters Vinery, der blev grundlagt i 1983 af Jane og 
Ernie Hunter. Vingården besøges af tusinder af turis-
ter år efter år, og Jane Hunter, i dag virksomhedens 
ejerinde, beskrives som New Zealands ukronede 

vindronning. Det omdømme har hun fået i kølvandet 
på et stort antal udmærkelser lige siden etableringen 
for godt og vel 30 år siden.
   De besøgende turister kommer ikke blot for at købe 
af stedets vinproduktion, men lige så meget for at se 
virksomheden. Man kan drage sammenligning med 

de store whiskey-fabrikker i Skotland eller de mindre 
produktionssteder af fødevarer og kirsebærvin på 
bondegårdene på Lolland.
   Da Jane sammen med kæresten Ernie plantede 
deres første Sauvignon Blanc-vinstokke uden at have 
prøvet det før, grinede new zealænderne af dem – ja, 
der blev ligefrem indgået væddemål om, hvad man 
ville få ud af at dyrke Sauvignon Blanc i Marlbo-
rough.
   Et gammelt motto siger som bekendt, at den, der 
ler sidst, ler bedst, og i 1986 var det hos Hunters, 
man grinede, idet man dette år vandt første-pladsen 
samt guldmedalje i Sunday Times’ store Wine Show 
i London – en succes, der blev gentaget adskillige 
gange siden, hvor det i alt er blevet til over 160 både 
indenlandske og udenlandske vinpriser for de frem-
ragende hvid- og rødvine fra vingården, der i dag er 
kendt verden over. Hunters Vinery eksporterer til 35 
lande i verden, herunder Danmark.

Opvokset med vin
Vingården ledes af den 61-årige Jane Hunter. født i 
Syd-Australien, hvor hendes far ejede en stor ving-
ård, så man kan sige, at hun fik i bogstavelig forstand 
vinen ind med modermælken.    
   Faderen ejede også en vingård i New Zealand ikke 
langt fra, hvor Hunters Vingård ligger i dag, og det 
var det forhold, der senere førte hende til øriget:
   ’Det var aldrig med i mine fremtidsplaner, at jeg en 
dag skulle komme til at lede en vingård, selvom jeg 
i min ungdom nærmest blev opflasket med vin, lige-
som jeg interesserede mig meget for selve forædlin-
gen af druerne og gæringsprocessen m.v. Efter at jeg 
havde arbejdet på min fars gård med husdyr, beslut-
tede jeg mig for at sætte mig ind i vindyrkningens 
mysterier, og jeg fik en vinuddannelse på Universitet 
i Adelaide. Som 27-årig flyttede jeg til New Zealand 
og blev ansat i Montana Vine. Her fik jeg en god 
læreplads, hvor jeg i løbet af kort tid blev ansvarlig 
for den daglige drift, forskningen og udvikling på 
vingården. Jeg lærte Ernie Hunter at kende, vi blev 
gift, og i 1983 startede vi vor egen vingård.

Udstyr fra mosteri
’Vi lånte produktionsudstyr fra et nedlagt mosteri i 
Christchurch, hvorefter vi startede en vinproduktion 
med klar satsning på kvalitet frem for kvantitet, og på 
den måde fik vi gang i virksomheden,’ fortæller Jane.
   Hendes mand omkom i en trafikulykke i en alder 
af kun 37 år, fire år efter starten, og – fortæller hun 
– ’herefter stod jeg så alene med vingården, men 
besluttede at videreføre det arbejde, vi var startet på, 
og det er faktisk gået rimeligt pænt lige siden.’
   Senere er Jane blevet gift med Graeme.
   I dag dyrkes vin på et areal på ca. 60 ha., som hører 
til vingården. Derudover produceres vin på yderligere 
50 ha., som en række vinbønder i dalen dyrker på 
kontrakt. 
   I alt fremstilles cirka 75.000 kasser vin årligt.

Verdensklasse
Hunters’ vine har ry for at høre til de bedste vine i 
New Zealand, ja måske i hele verden, når det gælder 
Sauvignon Blanc.  Der er tale om en tør og moden 
vin, der dufter af tropiske frugter med undertoner af 
grøn peber og stikkelsbær. Smagen, der er sammen-

Hunters Vinery (www.hunters.co.nz) er efter new zealandske forhold 
et mellemstort vinhus.
Årlig fremstilles 75.000 kasser vin. 80 pct. af produktionen eksporteres.
   I Danmark importeres Hunters-vine af New World Vine i Rødovre.
   Priserne i butikkerne ligger fra ca. DKK 80 til 180 pr. flaske.

NZ Areal: 270.500 km2
Befolkning: 4,5 mio.
Landbrugsareal: Ca. 14 mio. ha, heraf græs ca. 10 mio. ha.
Antal landbrug: Ca. 60.000 – gennemsnitsstørrelse 252 ha.
Vinproducenter: Omkring 900
Areal til vin: 36.000 ha
Landets landbrugseksport har en værdi af DKK 205 mia. svarende 
til 77 pct. af landets samlede eksport..

Under rundturen i New Zealand lejede jeg en Autocamper fra 
udlejningsfirmaet Maui formidlet af MyPlanet  i Aarhus.
Pris DKK 1000 pr. uge.
Brændstof koster DKK 4.50 pr. liter.
New Zealand har venstrekørsel, kun få motorveje og megen bjergkørsel. 
Store afstande mellem byerne, hvorfor man bør beregne rigelig 
transporttid.
En flybillet tur/retur fra København eller anden europæisk storlufthavn 
til New Zealand (Auckland eller Christchurch) koster ca. DKK 10.000. 
Stop Over i enten Bangkok, Hongkong, Singapore eller Dubai.

www.newzealand.com
www. hunters.co.nz 
www.myplanet.dk
www.maui.co.nz
www.worldofwine.dk

Fakta

sat af melon og citrus-lime frugter sammen med en 
velafbalanceret syre, giver en lang eftersmag samt 
masser af struktur.
   Druerne til Hunters Sauvignon Blanc kommer fra 
otte forskellige vinmarker placeret forskellige steder 
i Marlborough. Ved at bruge druer fra flere vinmarker 
kan vinen gøres mere nuanceret, idet det herved er 
muligt at kombinere de forskellige egenskaber fra 
hver af vinmarkerne. Kun de bedste druer anvendes. 
De druer der ikke opfylder Hunters’ kvalitetskrav, 
sælges til andre producenter i området, enten som 
druer eller som vin.
   Foruden Sauvignon Blanc omfatter produktionen 
Riesling, Chardonnay, Gewürstentraminer, Miru 
Miru og Pinot Noir. Sidstnævnte har en let duft af 
kirsebær med krydrede undertoner. En blød og let 
vin. Miru Miru er en blandingsvin, hvor ca. 60 pct. er 
af Chardonnay-druen og 40 pct. af Pinot Noir-druen. 
Der er tale om en tør vin med en frisk og frugtagtig 
smag.

Kvaliteten er i top
’Jeg tror, at den store succes for vore vine skyldes, at 
vi hele tiden satser på kvaliteten og ikke kvantiteten. 
Det gør vi blandt andet ved at bruge god tid til 
gæring og ved at tage prøver og foretage kvalitets-      
kontrol og test i hele produktionsforløbet.
   Jeg alene har naturligvis ikke æren for vinhusets 
succes. Uden mine dygtige medarbejdere var det 
ikke lykkedes. Især min vinmester Garu Duke har en 
stor del af æren for succes’en gennem årene. Han er 
netop gået på pension, men vi har knyttet ham til os 
som konsulent, så vi kan øse af hans viden fortsat,’ 
fortæller Jane.
   ’Gary Duke begyndte allerede i en alder af 11 år at 
dyrke vin på hans forældres gård i Australien (Vic-
toria).  Efter at have arbejdet med landbrug, tømmer 
og et bryggeri fandt han ud af, at det var inden for 
vinindustrien, hans fremtid lå. Han fik en uddannelse 
ved flere vinhuse i Australien og på Universitetet, 
inden han i 1991 kom til New Zealand. Her mødte 
han Hunter Vines’ toprådgiver og vinspecialist, Dr. 
Tony Jordan, der fik ham overtalt til at blive en del 
af ledelsen i Hunters, hvor han har været siden. Men 
også produktionsleder Peter McDonald og hans 
to sønner, James og Edward, samt vinspecialisten 
Bryan Vickery er uvurderlige i den daglige ledelse af 
firmaet,’ fastslår Jane.

Seks job i ét
’Min vinmester siger ofte, at det at producere vin er 
seks job i ét, nemlig dyrkning og plukning, presning, 
påfyldning, vedligeholdelse, salg og regnskab. Alle 
disse ting går op i en højere enhed her. Da mit navn 
står på flaskerne, føler jeg, at det er ’lidt af mig selv’, 
en personlig ting, jeg sælger, og derfor skal indholdet 
være en nydelse for den, der drikker vinen. Så er jeg 
glad og kan med god samvittighed markedsføre fir-
maets vine her i landet, i USA, Australien og Europa 
og ikke mindst i Danmark, hvor vores vine er blevet 
overordentligt godt modtaget,’ slutter New Zealands 
vindronning – Queen of the Vine – alias Jane Hunter, 
administrerende direktør og ejer af Hunters Vine.
   Udover de mange vinpriser har Jane personligt 
modtaget to store ordner, Order of British Empire 
(OBE) og senest New Zealands Order of Merrit 

(DAME) for sit engagement i den new zealandske 
vinindustri (2009). 

New Zealands største vindistrikt  
I den lange Wairau-dal, hvor smeltevandsfloden 
Wairau afvander de to bjergkæder, Kaikoura mod syd 
(op til 2.200 m.) og Richmond-bjergene mod nord (op 
til 1.800 m.), ligger den ene vingård efter den anden. 
Dalen ligger i Marlborough-distriktet på den nordlige 
del af Sydøen i New Zealand. 
   Indtil 1972 voksede ikke en eneste drue i området, 
mens det nu er den største vinproducerende region i 
New Zealand. Baggrunden for dette er, at bjergene 
mod nord og syd beskytter dalen mod kølige vinde og 
opsuger meget af regnen, hvorved dalen får utroligt 

megen sol, i gennemsnit 2.450 timer om året. Det 
tørre, solrige og lune klima har betydet, at området i 
dag er landets vigtigste vindistrikt, selvom der også 
dyrkes vin på New Zealands nordø.
   Newzealændernes motto for vindyrkning er ’Home 
of cool climat vines’, og det er netop det kølige 
klima, der er humlen i vinene fra New Zealand, inkl. 
Marlborough-distriktet. Masser af solskin, kombi-
neret med kølig vind fra Stillehavet, giver druerne 
en lang modningstid i det new zealandske efterår. 
Derved ’opsamler’ druerne masser af smag samtidigt 
med, at druernes syreindhold bevares. Det betyder en 
helt særlig kvalitet af druer og dermed et godt funda-
ment for gode vine.
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Af James B. Clinton.
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AT ELLEHAMMER-PRISEN skulle gå til Danmarks 
første og hidtil eneste astronaut, Andreas Mogensen, 
var Danske Flyvejournalisters Klub ikke det mindste 
i tvivl om, da man i december foretog den årlige ud-
deling af både Ellehammer-prisen og Luftfartspoka-
len. Til gengæld var det sværere at gennemskue, 
hvorfor Københavns Lufthavne ikke skulle blive 
modtager af Luftfartspokalen.
   Hovedstadens lufthavn, der tillige er Danmarks 
hovedlufthavn, havde i det forløbne år udvidet 
landingsfaciliteterne for et tre-cifret millionbeløb for 
derved at kunne modtage verdens største passager-
fly, som det mellemøstlige luftfartsselskab Emirates 
siden har haft daglig trafik med mellem Dubai og 
København. Lufthavnen i Kastrup er den eneste 
i Norden, der kan modtage et fly af typen Boeing 
B-380.
   At Københavns Lufthavn har været i stand til at 
forhandle en aftale med Emirates om daglig trafik 

med verdens største passagerfly på plads, er godt 
præsteret og burde ifølge flere iagttagere være 
påskønnet ved tildeling af Luftfartspokalen.
   I sin dækning af Luftfartsjournalisternes pokalud-
deling noterede seniorreporter Ejvind Olesen på 
Stand By’s hjemmeside, at Billund Lufthavn – som 
blev modtager af Luftfartspokalen 2015 – i det 
forløbne år havde haft en del modgang, bl.a. i form 
af tabet af Ryanair’s trafik som følge af selskabets 
konflikt med fagbevægelsen. Desuden er der udsigt 
til, at passagertallet i Billund falder i 2016.  
   Nævnte faktorer burde i hvert fald ikke have 
animeret Flyjournalisternes bestyrelse til at uddele 
Pokalen til Billund Lufthavn.
   Imidlertid er Ejvind også manden, der konsekvent 
forsøger at finde en positiv udtryksform, så han ikke 
udelukker sit blad fra at modtage annoncer fra dem, 
han skriver om. Derfor kom der til slut en krølle på 
halen med oplysning om, at Kjeld Zacho Jørgensen, 
chef for Billund Lufthavn, ’aldrig har virket opgiv-
ende’, ligesom Kjeld har ’taget det hele med godt 
humør’.  Ejvind mente, at disse vinkler i bedømmels-

Andreas Mogensen, Danmarks eneste astronaut nogensinde, modtog velfortjent årets Ellehammer-pris, 
mens det var sværere at se, hvorfor Luftfartspokalen ikke skulle tilfalde Københavns Lufthavn.

døren og ’tvang’ Hec til at underskrive sin afskedsbe-
gæring. Der skulle mange overbevisende ord til, før 
Hec gav sig.
   Fra 1. januar 1997 – samtidigt med, at Billund 
Lufthavn blev omdannet til et aktieselskab – tiltrådte 
Hec’s efterfølger, Jørgen Krab Jørgensen, der var 
typen på en ægte embedsmand, for ikke at bruge 
ordet bureaukrat, med en fortid hos det offentlige, 
senest som Amtsdirektør i Vejle Amt og før den tid 
Kommunaldirektør i Fredericia Kommune. I sit første 
halve år som chef for Billund Lufthavn kørte Jørgen 
Krab det nye aktieselskab, som var han stadigvæk 

Astronauten Andreas Mogensen blev årets 
vinder af Ellehammer-prisen. På billedet ses 
han sammen med formanden for Ellehammer-
Prisen, Lars Gudmann.

Andreas Mogensen, astronaut, i samtale med 
oberstløjtnant Anker S. Sørensen, der har virket 
som testpilot for det danske forsvar – bl.a. i 
bedømmelsen af de jagerfly, der kan komme på 
tale som afløser for F16-flyet.

en måske har været udslagsgivende for beslutningen 
om, at Kjeld skulle modtage Luftfartspokalen i stedet 
for Københavns Lufthavn.
   Måske er det med disse argumenter som udgangs-
punkt, at bestyrelsen i Flyvejournalistklubben har 
lukket det ene øje for den markante udvikling i 
Københavns Lufthavn og i stedet valgt den tidligere 
chef for Region Syd-Danmark som pokalmodtager. 
Selv faktorer som fiasko for CPH’s ny taxiordn-
ing ved Ankomsthallen såvel som fejldispositionen 
med nedlæggelse af Terminal 1 (Indenrigstrafikken) 
synes ikke tilstrækkelige til at nedgradere effekten 
af Emirates-projektet, når det gælder uddeling af 
Luftfartspokalen. Den beslutning var en klar ’ommer’ 
for pokalkomitéen.

Historisk
I december var det 66. gang, Luftfartspokalen blev 
uddelt, og tredje gang, den gik til en administrerende 
direktør i Billund Lufthavn.
   Navnkundige ’Hec’ alias Hans Erik Christensen 
modtog den hædersomspundne pokal i 1992, efter 
at han i mere end 25 år havde stået i spidsen for den 
lufthavn, han selv havde været en af initiativtagerne 
til, og som han, med stiv opbakning fra Tjæreborg 
Rejser’s luftfartsselskab, Sterling Airways, havde 
ført frem til en position som Danmarks næststørste 
lufthavn.
   At Hec ikke havde modtaget pokalen på et tidligere 
tidspunkt, skyldtes først og fremmest, at Klubben var 
domineret af københavnske journalister, der mente, 
at alle væsentlige begivenheder i luftfart skete i 
hovedstaden. De havde ikke øje for Provinsen med 
lille Billund.
   ’Hec’ var en meget speciel herre. Det forhold, at 
han havde været en af pionererne, samt hans gøren 
og laden i øvrigt, gjorde, at hans omgivelser fra tid 
til anden fik den opfattelse, at han faktisk var ejer af 
lufthavnen! 
   Hec bor fortsat i Billund, og han er en flittig gæst 
i lufthavnsterminalbygningen – ikke på grund af, at 
han rejser så meget, men han løber gennem passager-
hallen på din daglige morgenkonditur, ind gennem 
den vestlige dør og ud ad den østlige.
   Det var svært at få Hec til at gå på pension. Han 
agtede fortsat at arbejde. Men en skønne dag – det 
var i 1996 – satte bestyrelsesformanden, daværende 
amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen, stolen for 

Astronauten Andreas Mogensen, vinder af Elle-
hammer-Prisen, skulle naturligvis fotograferes 
med tidligere modtagere af samme pris, der 
var til stede ved Flyjournalisternes arrange-
ment. Her ses han flankeret på sin venstre side 
af Susanne Hesselund-Lastein, helikopterpilot 
og medejer af samt administrerende direktør i 
Bel-Air, oberstløjtnant Anker S. Sørensen, der 
har været testpilot i Tyskland og bl.a. fløjet det 
jagerfly, som det danske forsvar forventes at 
købe som afløser for F16-flyet,  og til højre for 
Andreas ses flykaptajn og administrerende 
direktør Jesper Rungholm, Danish Air Trans-
port (DAT), pilot og professor Niels Egelund fra 
Aarhus Universitet samt Line Bonde, Danmarks 
eneste kvindelige jagerpilot (F16).
Hun har deltaget i den danske mission i Libyen, 
men ikke i Syrien, idet hun på det tidspunkt 
havde barselsorlov!
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ansat i Vejle Amt, men med god hjælp fra sine 
nærmeste medarbejdere fandt han herefter melodien 
og blev hurtigt en agtet og vellidt chef for den jyske 
lufthavn. Virksomheden blev drevet med en blanding 
af politisk tæft og erhvervsmæssig fornuft, hvilket 
var både til bestyrelsens, medarbejdernes og forret-
ningspartneres tilfredshed.
   Luftfartspokalen fik han tildelt i 2008 som påskøn-
nelse af hans store arbejde med en glidende overgang 
for Billund Lufthavn fra en amtskommunal virksom-
hed til et aktieselskab.

Kjeld Zacho og ’spidserne’
Med Jørgen Krabs pensionering i 2010 var det tid 
for den tredje lufthavnschef siden starten i november 
1964. 
   Den erfaring, Lufthavnsbestyrelsen havde gjort sig 
med Jørgen Krab Jørgensen i direktørstolen, betød, 

at man blandt ansøgerne til jobbet fik adskillige 
personer både fra offentlige institutioner og fra det 
private erhvervsliv.
   Bestyrelsen, anført af formanden, nu afdøde skibs-
reder Bjarne Hansen, valgte igen en embedsmand, 
således Kjeld Zacho Jørgensen. At bestyrelsen så 
kraftigt gik ind for en person fra ’det offentlige’, skal 
selvsagt ikke mindst ses på baggrund af, at ejer-
kredsen bag Lufthavnen består af et antal sydjyske 
kommuner. 
   I hvilken udstrækning, Kjelds spidskompetencer er 
så markedsorienterede, at de kan modstå økonomiske 
nedture i samfundet, står tilbage at se. Konstateres 
kan imidlertid, at luftfartsselskabet Sun-Air of Scan-
dinavia, der har hovedbase i Billund, arbejder godt 
sammen med Billund Lufthavn, og et godt tip er, at 
irske Ryanair inden for en overskuelig tid er tilbage i 
Billund med base dér.

   Trods disse positive faktorer, foruden Ejvind Ole-
sens velmenende ord om, at Zacho ’aldrig har virket 
opgivende’, men i stedet har ’taget det hele med godt 
humør’, må man stadig forbavses over, at luftfarts-
journalister totalt overså etableringen af daglig trafik 
mellem Dubai og København med verdens største 
passagerfly. Måske hænger Bestyrelsens beslutning 
sammen med regional prioritering ….
   Til gengæld kan Kjeld Zacho Jørgensen bryste sig 
med at være kommet i selskab med tidligere pokal-
modtagere som Kronprins Frederik, Janne Carlzon, 
Bjarne Hansen, Vagn Sørensen, Jørgen Lindegaard, 
Martin Møller Nielsen, Eilif Krogager, Simon Spies 
og Gunnar Nu-Hansen.

Ikke flere flyjournalister
Danske Flyvejournalisters Klub er stiftet i 1936 og 
har dermed i år 80 års jubilæum. Klubben har til 
formål at fremme det faglige og kollegiale sam-
menhold mellem medlemmerne, virke for luftfartens 
fremme samt støtte dansk flyvnings anseelse. Første 
prismodtager var kaptajn John Foltmann.
   Ellehammer-prisen går til en pilot og overrækkes 
sædvanligvis af Lars Gudmand fra Ellehammer-
Fonden. Den er en påskønnelse af ’en bedrift i luften 
udover det almindelige’. 
   Ved uddelingen i december 2015 var der ubetinget 
enighed om, at Prisen skulle tildeles astronauten 
Andreas Mogensen, Danmarks første og indtil nu 
eneste rumpilot.
   Andreas blev naturligt nok midtpunktet ved 
arrangementet, der fandt sted i Vilhelm Lauritsen 
Terminalen på Kastrup. Han optrådte beskedent og 
stillede velvilligt op til fotografering sammen med 
Klubbens medlemmer og gæster.
   Et problem for Klubben er, at pressen ikke mere 
beskæftiger egentlige luftfartsmedarbejdere. Stofom-
rådet er blevet en del af den almene nyhedsdækning 
og dækkes af all round-reportere.
   Den fungerende formand for Danske Flyvejournal-
isters Klub, Andreas Krogh, redaktør på nyhedssitet 
check-in.dk, samt et par medarbejdere på tidsskriftet 
Flyv er de eneste, der med god ret kan skrive luft-
fartsmedarbejder på visitkortet.

Inger Ollendorff var en af deltagerne i Luftfarts-
journalisternes pokal-arrangement, der under-
holdt sig med astronauten Andreas Mogensen.
Inger er gammel luftfartspige, men har dog kun 
siddet i cockpit’et som passager. Hun begyndte 
i Sterling Airways i 1969 og kom i 1987 til Mae-
rsk Air, hvor hun virkede som Station Manager 
i Københavns Lufthavn frem til 2005, da det 
A. P. Møller-ejede luftfartsselskab lukkede og 
slukkede.
   Efter arrangementet hos luftfartsjournalisterne 
lagde Inger billedet (hosstående) af sig selv og 
Andreas på Facebook. Indenfor en uge var det
set af flere end 5.000 personer!

’Line Bonde er den sødeste af alle jagerpiloter i det danske forsvar,’ 
mente Ejvind Olesen, seniorredaktør på branchemagasinet Stand By. 

Hun er også Danmarks eneste kvindelige jagerpilot, så tingene hænger 
måske sammen på en eller anden vis ...

Astronauten Andreas Mogensen fortæller om sin færd ud i rummet sidste 
efterår, mens Preben Jack Petersen, redaktør af TRAVEL BUSINESS, og 

John Lindskog, lytter interesseret.

Kjeld Zacho Jørgensen, lufthavnschef i Billund, var stolt over at have 
modtaget Luftfartspokalen 2015. Pokalen blev ham overrakt af Andreas 

Krog, redaktør af nyhedssitet check-in.dk og fungerende formand for 
luftfartsjournalisterne.

Ved Bord Nr. 1 sad bl.a. Thomas Woldbye, administrerende direktør i 
Københavns Lufthavne A/S, Kjeld Zacho Jørgensen, lufthavnschef i 
Billund Lufthavn, og Niels Sundberg, administrerende direktør og ejer 
af Sun-Air, der har hjemmebase i Billund. Gæsterne ved arrangementet 
troede, at det var Thomas, der skulle modtage Luftfartspokalen – måske 
på grund af klargøringen til at modtage verdens største passagerfly og 
den daglige forbindelse til Dubai. Det viste sig i stedet at være Kjeld 
Zacho, der skulle have den.

Jørn Andersen, mangeårig medarbejder i SAS i højt rangerede stillinger, 
og advokat Paul Lund, i gammel tid sagfører for ungdomsrejsebureauet 
SSTS, var blandt gæsterne ved Luftfartsjournalisternes julefest i 
december, hvor de bevidnede overrækkelsen af Ellehammer-Prisen til 
astronaut Andreas Mogensen.

Gunnar Tietz, fhv. administrerende direktør i DDL, hyggede sig med 
Susanne Hesselund-Lastein, helikopterpilot og administrerende direktør 
i Bel-Air, som hun er delejer i. Gunnar afslørede, at han stod overfor sin 
80 års dag, som han agtede at fejre mandag 1. februar sammen med 
familien.
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Ved pokal-arrangementet indtoges den traditionelle julemiddag, og 
blandt gæsterne var security-chefen i Københavns Lufthavn, Johnnie 
Müller, hvis afdeling i dag med sine over 1.000 medarbejdere er den 

største i hele lufthavnen. Damen bag Johnnie hedder Lone Edelbo og 
er chef for Masterplanning-afdelingen.

Blandt gæsterne var oberst Michael Fleischer med pilotnavnet 
FLE, næstformand i Naviair’s bestyrelse, Kurt Thyregod, 

mangeårig SAS-chef og i dag indehaver af et Dine & Wine-firma for 
gourmet-people, og til højre Jørn Eriksen, der har delt sin 

professionelle karriere mellem SAS, Time Manager og Maersk Air.

Niels Henrik Hansen med en fortid hos SAS Ground Handling, i dag 
Bane Danmark, Henrik Therkelsen, Accountable Manager hos Air 
Alsie, og Peer Widar Wollenberg, CEO hos Global Aviation Data.

Torben Andersen, informationschef i Thomas Cook-gruppen 
i Danmark, fik sig en ’faglig samtale’ med Bente Schmidt, 
arrangementchef i Københavns Lufthavn.

Dan Meincke, Apron Manager i Københavns Lufthavn, Lone Edelbo, 
chef for Masterplanning i Københavns Lufthavn, og Stig Thygesen, 
privat Stockbroker for investor Lars Thuesen og desuden chef for 
branchemagasinet Stand By.

Lars Sandahl Sørensen, 
COO hos SAS, fortalte, 
at SAS planlægger at 
introducere begrebet 
SAS Go Light for de 
passagerer, der kun 
medbringer håndba-
gage. Sådanne 
passagerer slipper 
DKK 120 billigere 
end pax med bagage.

Aalborg Lufthavn blev modtager af Luftfartspokalen i 2012, så det ’lå 
i luften’, at samme lufthavn ikke skulle have den igen i 2015. Alligevel 
mødte den nordjyske lufthavn glad og smilende op i skikkelse af de 
to direktionsmedlemmer Rikke Mølgaard og Kim Bermann, der stolt 
berettede, at 2015 var ’rekordernes år’ for Aalborg Lufthavn. Alt blev 
bare bedre end i fjoråret.

En tilsyneladende fortrolig samtale blev, inden gæsterne gik til bords, 
ført mellem svenskfødte Ivar Samrén, i 1980’erne CEO og koncernchef 
for SAS Service Partner og fra 1989 desuden medlem af SAS’ koncern-

ledelse, og Lars Thuesen, bankejer og -direktør samt majoritetsejer af 
luftfartsselskabet Jet Time.

Ejvind Olesen har efter en lang karriere som rejselivsjournalist et betydeligt 
netværk i mange forskellige kredse – bl.a. Lars Gudmann, der er formand 
for Ellehammer-Fonden, og ex-CEO i SAS, Jørgen Lindegaard, der begge 
er trofaste gæster ved de årlige Luftfartspokal-arrangementer.

Et eget, lille pressemøde holdt tre journalister - Ove C. Jørgensen, 
pensioneret chefredaktør fra Svendborg Avis, Ejvind Olesen, der 

evigunge seniorredaktør på Stand By, og Erik Randel Thomsen med 
en redaktør-fortid på både Jydske Tidende og Berlingske Tidende.

Lone Koch, datter af for længst afdøde ejer af det Sønderborg-baserede 
Cimber Air, Ingolf Nielsen, og nyudnævnt chef for Alsie Express, 

underholdt sig med Niels Henrik Hansen fra Bane Danmark og før den 
tid virksom i SAS Ground Handling.

POKAL-040 (Den unge mand til venstre i billedet ønskes fjernet.): 
Sun-Air offentliggjorde for nylig sit 2014/15-regnskab, og det var 
så flot, at Niels Sundberg, selskabets ejer og CEO, og Kristian 
Tvergaard, CCO hos Sun-Air, syntes, at de skulle fejre det med en 
udflugt til ’Djævleøen’ – og det blev dermed til Luftfartsjournalis-
ternes julearrangement med pokaluddeling.

Bente Schmidt, arrangementschef hos CPH, fortalte seneste nyt om 
Lufthavnens udvikling til fotograf Frank Undall, der ofte passerer 
gennem lufthavnens korridorer på sine mange rejser til og fra udlandet.

Niels Sundberg, ejer af Sun-Air i Billund, har altid haft en svaghed for 
smukke kvinder. Derfor var det ingen tilfældighed, at han efter middagen 
hyggede sig med Rikke Koks Andreassen fra kommunikationsbureauet 
Essencius.

Erik Randel Thomsen, ex-redaktør på Jydske Tidende 
henholdsvis Berlingske Tidende, blev informeret af Frank 
Holton om tildeling af ’slots’ til luftfartsselskaberne. Frank 

er chef for slots-kontoret i Københavns Lufthavn.
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REYKJAVIK

FÆRØERNE

EDINBURGH

BERGEN

BILLUND

AALBORG

KØBENHAVN

BARCELONA

PALMA DE MALLORCARuteprogram 2015 & 2016
RUTE   FLYTYPE  SOMMER  VINTER

KØBENHAVN  Airbus A319  3x daglig  2x daglig

BILLUND   Airbus A319  5x ugentlig  2x ugentlig

AALBORG   Airbus A319  2x ugentlig  via CPH

NORD   Airbus A319  2-4x ugentlig  2-3 x ugentlig *)

BARCELONA   Airbus A319  1x ugentlig

MALLORCA  Airbus A319  1x ugentlig

Atlantic Airways     Vagar Airport      FO-380 - Sørvágur      Faroe Islands      Tel: +298 34 10 00        www.atlantic.fo

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

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

Et persongalleri 
i bogform

BJØRN KJOS, multikunstneren i nordisk luftfart 
med et CV, der vidner om en karriere som jagerpilot 
i det norske Flyvevåben, advokat gennem 10 år med 
skibsfart som kærneobjekt og senest som CEO i 
selskabet Norwegian, har udgivet bogen ’Bjørn Kjos 
– Høyt og Lavt’ på Aschehougs Forlag i Oslo.
   På bogens 385 sider giver Bjørn et både grundigt, 
levende og spændende billede af sig selv og om, 
hvordan han som ung blev bidt af luftfarten, og om 
opstarten i 1993 af det lille flyselskab Norwegian Air 
Shuttle, der siden 2002 har været markedsført som 
lavprisselskab med kaldenavnet Norwegian. I dag er 
Norwegian et af Europas ledende luftfartsselskaber 
og en seriøs konkurrent til SAS.

Norwegian-chefen Bjørn Kjos har udgivet bogen ’Høyt og Lavt’, hvor han på morsom og interessant vis portrætterer 
de mennesker, han har været i kontakt med gennem årene.

Af Preben Jack Petersen.
preben@travelbusiness.dk

   Bogen udgør desuden et interessant persongalleri 
om de figurer, der i nyere tid har tegnet nordisk luft-
fart – både de egentlige luftfartsfolk og de personer, 
der har bevæget sig i samme cirkler uden at være fag-
folk. Økonomiske lykkeriddere kan man kalde dem.
   Om Norwegian’s samarbejde med Finnair’s lavpris-
selskab, FlyNordic, inden nordmændene i 2007 købte 
det finske selskab, skriver Bjørn bl.a.:
   ’Finnair ansetter en trivelig finne, som heter Maunu 
von Lüders, og som får en klekkelig årslønn, selvom 
han har mindre peiling på kostnadssiden. Å bygge 
opp lavprisselskap er neppe Maunus sterke side. Den 
trivelige finnen passer nok bedre på Business Class 
…’
   I 1990’erne var Maunu von Lüders Country 
Manager for Finnair i Danmark og medvirkede ved 
åbningen af ruten København-Stockholm i en joint 
venture med Maersk Air. Ruten, der havde premiere 
mandag 28. april 1997, skulle ses som en konkurrent 
til SAS, men lukkede dog efter kun et par år.

’En hyggelig og ordentlig fyr’
Om Harald Andresen, underdirektør i rederiet og han-
delskompagniet Fred. Olsen, der var administrerende 
direktør for Sterling Airlines i tidsrummet fra Johnni 
Overbyes død til salget af selskabet i foråret 2005, får 
læserne at vide, at han ’er en hyggelig og ordentlig 
fyr’, men også at han ikke kunne undlade at trække 
på smilebåndet, da de to islændinge, Jóhannes Kris-
tinsson og Pálmi Haraldsson, betalte NOK 450 mio, 
for Sterling. Fred. Olsen havde overvejet at lukke 
virksomheden og havde udregnet, at en sådan dis-
position ville koste omkring DKK 200 mio.!
   Da islændingene mødte op hos Fred. Olsen, fik de 
at vide, at prisen for det danske flyselskab var NOK 
500 mio. ved en hurtig handel, men Pálmi ’lykkedes’ 
at prutte prisen ned til NOK 450 mio. eller DKK 400 
mio.
   Til gengæld havde de to islændinge bedre held med 
sig, da de senere samme år overtog Maersk Air. På 
Esplanaden fik de udbetalt et beløb på netop DKK 
500 mio. til dækning af omkostninger i forbindelse 
med overtagelsen. Til gengæld nåede man helt frem 
til 13. september, før islændingene fik selskabet over-
ladt, idet A. P. Møller krævede garanti for en række 
formalia, der skulle overholdes i forhold til både 
medarbejdere og kreditorer.

’Rigeste i Europa’
Da de nye islandske ejere af både Sterling og 
Maersk Air følte, at de sad sikkert i sadlen, rettede 
de henvendelse til Norwegian angående indgåelse 

af samarbejde. Bjørn Kjos og en af hans medarbej-
dere indvilgede i at tage til København for at møde 
’Høvdingen fra Island’, som Bjørn siden har omtalt 
Pálmi, og dennes svoger, Almar Örn Hilmarsson, der 
var blevet indsat som chef i Sterling. 
   Pálmi og Almar havde sat Bjørn og hans medarbej-
der i stævne på Karaoke Bar nær Kongens Nytorv. 
Stedet betegner Bjørn i sin bog mere som en natklub 
end en restaurant. Almar undlod dog at optræde fra 
scenen.
   Om mødet skriver Bjørn:
   ’Pálmi kom i en glossy jakke med hvite bukser som 
ret tut av et Elvis-show. Men det er Almar, som tar 
kaka. Han har på seg svart bukse, svært, svart belte 
og en svart helsetrøye, en tjukk gullenke rundt halsen 
og en annen rundt armen. Han ser ut som om kom-
mer rett fra en øvelse med et heavy metal-band. Selv 
Daniel (Bjørns ledsager. Red.), som tilhører samme 
generasjon, blir stående og måpe.’
   Bjørn tilføjer, at både Pálmi og Almar ’er 
hyggelige, selv om de ikke akkurat framstår som 
drømmepartnere’.
   De to islændinge lagde ikke skjul på, at de boede på 
Københavns dyreste hotel (Hotel Angleterre. Red.), 
og at restauranten, de alle fire nu skulle spise på, var 
’den beste i hele København’. De efterlod sig klart 
det indtryk, at Pálmi er ’et af de rikeste mennesker i 
Europa og god for et uendelig antall milliarder’.

Luftfartshistorie 
Gamle, nu for længst afdøde Ludwig G. Braathen er 
ikke omtalt i ’Bjørnens værk’, men det er til gengæld 
både sønnen og to af børnebørnene – Bjørn Braathen 
henholdsvis dennes børn, Per og Erik.
   Desuden er mange andre af nyere tids nøgleperson-
er skildret med Bjørnens humoristiske og ligefremme 
måde at udtrykke sig og tænke på. Man undgår 
ikke at få indtryk af, at han har nydt at berette om 
de mennesker, han på den ene eller anden måde har 
været i kontakt med på sin vej. Samtidigt er ’Bjørn 
Kjos – Høyt og Lavt’, om ikke andet, en biografi om 
Bjørnen selv og hans Norwegian-selskab, og for vore 
efterkommere kan dette indslag i norsk-skandinavisk 
luftfartshistorie være af nok så stor værdi.

Bogen ’Bjørn Kjos ’ Høyt og Lavne fortæller 
livligt både om ’Bjørnen’ selv, Norwegian og 
mange af de mennesker, forfatteren har mødt 
på sin vej. Den udkom sidste efterår på 
Aschehougs Forlag.
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ARSÆLL HARDARSSON, fhv. Regional Manager 
Scandinavia, Icelandair, fylder lørdag 9. januar 70 år.

DORTE MILLING, hoteldirektør, fylder 50 år man-
dag 21. marts. 
   Milling-koncernen omfatter et antal hoteller på Fyn 
og siden et år tilbage desuden Hotel Maribo Søpark i 
Maribo på Lolland.
   
FLEMMING KNUDSEN, fhv. direktør i Maersk Air 
samt fhv. administrerende direktør i Air Greenland, 
i dag bosat i Nord-Jylland, fylder 70 år tirsdag 9. 
februar.

FREDERIK ANKER HEEGAARD, Holte, stifter 
af og grundlægger af feriehus-udlejningsbureauet 
Novasol, fylder 70 år mandag 1. februar.
   Frederik solgte sin virksomhed til en amerikansk 
kapitalfond i begyndelsen af 00’erne og kammede så 
mange penge hjem, at han havde lyst til at investere i 
diverse projekter. To af de mere kendte objekter, der 
nød godt af hans pengetank, var luftfartsselskabet 
Jet Time samt Nørrebro Bryghus. Øl-eventyret har 
ikke kun været lykkeligt, eftersom det i flere år har 
givet millionunderskud, hvorimod Jet Time først i de 
seneste par år har vist røde bundlinjecifre.
   En af Frederiks forretningspartnere er den profes-
sionelle investor Lars Thuesen, der været med til at 
betale underskuddet i bryghuset, mens Frederik på 
tilsvarende vis har måttet trække checkhæftet frem 
ved dækning af underskud i den thuenske flyvirksom-
hed.

GABRIEL SAHYOUN, fhv. Regional Manager 
Scandinavia for Kuwait Airlines, fylder torsdag 7. 
januar 70 år.

GERT HANSEN, fhv. chef for Avis Biludlejning i 
Jylland med base i Billund, fylder 70 år onsdag 3. 
februar.
   Avis var det første biludlejningsselskab, der drev 
eget kontor i Billund Lufthavn, og som havde en fast 
bilflåde stationeret i den jyske lufthavn. Efterhånden 
som andre udlejningsselskaber kom til, var Avis 
under Gerts lederskab hele tiden det førende selskab i 
den jyske lufthavn.

GUNNAR TIETZ, fhv. administrerende direktør i 
Danair, fylder 80 år mandag 1. februar.
   Danair’s opgave var at organisere og administrere 
indenrigstrafikken i Danmark, og de tre største selsk-
aber i dansk indenrigstrafik i luften var på daværende 
tidspunkt, dvs. i luftfartens monopol-epoke, SAS, 
Maersk Air og Cimber Air.
   SAS fløj på de to store lufthavne, Aarhus henhold-
svis Aalborg, og i de første år desuden på Billund og 
Rønne. Herefter enedes selskaberne om, at Mae-
rsk Air skulle trafikere alle jyske lufthavne minus 

Aarhus, Aalborg og Sønderborg foruden Rønne og 
Odense. Cimber Air løj fra hjemmebasen Sønderborg 
til København.
   Gunnar Tietz styrede de tre selskabers fartplaner, 
forhandlinger med Ministeriet for Offentlige Arbe-
jder om billetpriserne samt spørgsmål som, hvorvidt 
der skulle serveres gratis kaffe ombord.
   Eftersom der i EF blev enighed om ’frihed i luften’, 
følte Danair sig overflødig og nedlagde sig selv.
   Gunnar afsluttede sin professionelle karriere med et 
par år i stolen som administrerende direktør hos Det 
Danske Luftfartsselskab (DDL), der var det danske 
moderselskab i SAS-koncernen.

JETTE MØLLER, fhv. Station Manager for Thei 
Airways, fylder 70 år torsdag 11. februar.

LARS THUESEN, bankdirektør, fylder 60 år tirsdag 
29. marts.
   I rejsebranchen er hans navn mest kendt fra Jet 
Time, Novia Handling, Krone Rejser og det tyske 
rejsebureau FTI i München.
   Læs reportage om Lars på de første sider i 
PEOPLE-delen.

PETER WILLEMOES JØRGENSEN, fhv. hoteld-
irektør på SAS-hotellet Scandinavia henholdsvis Ma-
rienlyst i Helsingør, fylder 70 år onsdag 3. februar.
   Peter, som gennem de senere år har haft bopæl 
i Skåne, er bedst kendt under sine to første navne, 
altså Peter Willemoes. Mange af hans bekendte har 
aldrig haft den ringeste anelse om, at han også hed-
der Jørgensen. Men for mange år siden modtog han 
en henvendelse fra en familie ved navn Willemoes, 
og pågældende familie fik nedlagt forbud mod, at 
han kun kaldte sig Willemoes i stedet fr Willemoes 
Jørgensen. Om det var fordi, han udførte for megen 
’halløj på badehotellet’, eller om der var en anden 
årsag, vides ikke. 
   Peter var også flintrende lige glad med årsagen, for 
folk kaldte ham fortsat blot for Peter Willemoes, og 
uanset hvad Domstolen havde sagt, så kunne han jo 
ikke tvinge sine omgivelser til at kalde ham Jør-
gensen. Livet er gået videre siden da – og stadigvæk 
bliver han blot omtalt som Peter Willemes. Kun Skat-
tevæsenet bruger hans fulde navn, og efter sigende 
møder de ham også med et ’Goddag, hr. Jørgensen’, 
når han bliver kaldt til møde hos Skattefar.
   Fødselaren har været hotelmand i hele sit liv. På 
Hotel Scandinavia på Amager gjorde han sin entré i 
1980’erne som administrerende direktør, endnu før 
han var fyldt 40 år. Det var, set med datidens øjne, 
en meget ung direktør for et så stort og betydeligt 
foretagende.
   Efter tiden på Scandinavia slog han sig ned i Ved-
bæk med et firma, der ydede rådgivning til hotel-
branchen. Desuden har han virket som konsulent for 
DSB-færgerne i Helsingør.

STIG THYGESEN, fhv. administrerende direktør 
i Novia Handling, fylder 60 år onsdag 17. februar.
Efter at være uddannet til revisor med efterfølgende 
ansættelser i diverse firmaer kom fødselaren i 1990 
til Copenhagen Air Services (CAS) i Københavns 
Lufthavn, hvor han fik rang af økonomichef. I 
forbindelse med salg af virksomheden i 2003 til 
pengemanden, investor Lars Thuesen og navneæn-
dring til Novia Handling A/S udnævntes Stig til 
administrerende direktør. Da Lars i 2011 solgte 
Novia Handling til sin svenske konkurrent, Aviator, 
overgik Thygesen efter et par år til i stedet at bestride 
direktørjobbet i Lars’ private holdingselskab. 
   Sideordnet med beskæftigelsen med at pleje Lars’ 
formue har han fornylig også påtaget sig at stå i 
spidsen for bladet Stand By, en af Thuesens mindste 
aktiviteter, som dog i flere år har været nødlidende og 
vist røde tal på bundlinjen. Stigs opgave består bl.a. 
i at gennemføre en turn-around, så de røde tal bliver 
sorte.
   Fødselaren er kendt som en venlig, dygtig og sam-
vittighedsfuld person og har gennem årene nydt stor 
respekt hos de mange både danske og udenlandske 
luftfartsselskaber, CAS henholdsvis Novia Handling 
har haft som kunder.
   Reception holdes hos Basis Bank (også en Thues-
en-virksomhed!), Teglholm Allé 15, København SV., 
onsdag 24. februar kl. 13.30-16.30.

DØDSFALD
IVAN BARINGTON, direktør, Kgs. Lyngby, afgik 
mandag 23. november ved døden i en alder af 91 år.
   Under Anden Verdenskrig var han løjtnant i Den 
Britiske Hær, senere formand for københavnske 
taxichauffører og derefter generaldirektør i Dansk 
Folkeferie. Sit aktive arbejdsliv afsluttede han med 
en post som bestyrelsesformand i daværende Krone 
Rejser.
   Karrieren som soldat løb af stablen i The Royal 
East Kent, Regiment The Buffs, og i krigens sidste 
fase satte Ivan og hans soldater, i lighed med andre 
allierede tropper, kurs mod Berlin for at komme før 
russerne, der ligeledes var på vej mod den tyske 
hovedstad.
   Ivan virkede i det engelske forsvar frem til 1949 
og blev højt dekoreret af de britiske forsvarsmyn-
digheder for sine indsatser.
   Efter tilbagekomsten til Danmark begyndte han at 
køre taxa i København og blev af kollegerne udset 
til tillidsmand. Han var erklæret socialdemokrat 
og endte som formand for Droschechaufførernes 
Fagforening for hele Storkøbenhavn. Faderen havde 
været en fremtrædende kommunist, så den socialis-
tiske indstilling havde han ikke fra fremmede.
   Hans faglige interesse gav ham diverse engage-
menter på højt niveau i LO.
   Idet han også havde taget en uddannelse i virksom-
hedsøkonomi på Harvard University i Cambridge, 

fandt LO ham egnet til at blive chef for Dansk 
Folkeferie, hvilken post han bestred i årene 1970-87. 
Internt gik han under betegnelsen ’Generaldirektør’, 
hvilket beroede på en sproglig misforståelse. Således 
havde en LO-medarbejder fået til opgave at udar-
bejde en pressemeddelelse om Ivans udnævnelse til 
direktør, og for at være sikker på, at efternavnet blev 
bogstaveret korrekt, fik pågældende medarbejder 
overladt et nytrykt visitkort med navnet Ivan Bar-
ington og titlen General Manager. Den ikke specielt 
engelskkyndige medarbejder oversatte General Man-
ager til Generaldirektør, og med den oversættelse gik 
meddelelsen ud til pressen, ligesom den blev opsat på 
alle interne opslagstavler.
   Ivan Barington, der var startet i Dansk Folke-
Ferie som regnskabschef, før han blev udnævnt til 
’Generaldirektør’, udviklede både antallet af som-
merferiehuse i Danmark samt charterdestinationerne 
i Sydeuropa med Malta som centralnerven i ferieor-
ganisationen.
   I årene 1978-2003 var han bestyrelsesformand hos 
rejseoperatøren Krone Rejser, der var ejet af Jørgen 
Løye, som tidligere havde været charterrejsechef i 
Dansk Folkeferie. I Krone Rejser’s første år havde 
firmaet fokus på Luxembourg, mens man senere kon-
centrerede sig om destinationerne Nice og Málaga 
med særlig satsning på de danskere og sydsvenskere, 
der havde egen bolig i de to områder. Da Krone Re-
jser var på sit højeste, blev firmaet afhændet til Lars 
Thuesen for et tocifret millionbeløb.
   Ivan har tillige været medlem af bestyrelsen i 
Danmarks Turistråd samt af Arbejdsmarkedets Ferie-
fond foruden Friluftsrådet. I 1984 tildeltes han LO’s 
Kulturpris.
   Ivan Barington, der var født 4. juni 1924, efterlader 
sig tre sønner. Hustruen Karen døde for to år siden. ¤

OLE BJERREGAARD, Charlottenlund, der var 
administrerende direktør i Grønlandsfly A/S i årene 
1991-95, er afgået ved døden onsdag 27. januar. Han 
blev 65 år.
   Ole Bjerregaard havde tidligere arbejdet som mar-
ketingchef i både BP Oil Company i London og hos 
Diners Club i København, og han kom til Grønland 
med mange nye idéer i ærmet. Bl.a.         engagerede 
han Maersk Air til at flyve mellem Narsarsuaq og 
København, ligesom han fik        Grønlands Hjem-
mestyre til at acceptere en plan om at professional-
isere turistvæsenet, der på daværende tidspunkt kun 
orkede at trække omkring 5.000 turister til landet. 
Således blev den tidligere chef for
Tjæreborg-koncernen, Jens Veino, der i mellemtiden 
var kommet til daværende Larsen Rejser,     en-
gageret som bestyrelsesformand i Greenland Tour-
ism, og han fik ansat turistmanden Kim Folmann 
Jørgensen fra Fyn som direktør for det grønlandske 
turistråd. Samtidigt udlovede Hjemmestyret DKK 
100 mio. til turismen over en fem-årig periode, og 
hermed var grundlaget for en fremtidig    organiseret 
turisme sikret.

   Efter at Ole Bjerregaard havde opsagt sit job hos 
Grønlandsfly, men endnu inden han var rejst fra 
landet, kom han søndag 23. marts 1995 ud for en 
forfærdelig snescooter-ulykke i Nuuk, som gjorde 
ham til invalid. Med betydelig fart kørte han ind i en 
frossen snebunke i en af Nuuks gader –       muligvis 
på grund af stærk modlys fra solen. Han brækkede 
nakkehvirvlen og fik alvorlige skader i     rygmarven. 
Han blev fløjet til Rigshospitalet i København for be-
handling. Siden da har han siddet i rullestol, men har 
ved flittig og energisk genoptræning været i stand til 
at bestride forskellige job, bl.a. som administrerende 
direktør i Dansk Management Forum, foruden et 
antal bestyrelsesposter.
   Han efterlader sig hustruen Annette og tre voksne 
børn.

ENROUTE
COMFORT HOTEL VESTERBRO
JESPER OLESEN er ny General Manager på Com-
fort Hotel Vesterbro. Han kommer nærmest fra Hotel 
Marienlyst og har før den tid arbejdet hos Nordic 
Choice Hotels.

CPH
THOMAS HOFF ANDERSSON (38) er tiltrådt 
som chef for en nyoprettet afdeling i Københavns 
Lufthavn, Passenger & Terminal Services. Han 
kommer fra en anden afdeling i CPH, CPH Airport 
Optimization.
   Thomas er uddannet m.sc. i Business Administra-
tion fra Lunds Universitet med fokus på økonomisk 
analyse og strategisk ledelse og har arbejdet i rederiet 
Maersk Sealand (Maersk Line) og luftfartsselskabet 
SAS, før han i 2007 kom til CPH.
   Han har medvirket ved gennemførelse af opti-
meringsprojekter i lufthavnene La Guardia i New 
York, Melbourne i Australien og senest i Istanbuls ny 
lufthavn, der åbner i 2017.
   I sin nye position får Thomas det overordnede ans-
var for al passagerservice i Københavns Lufthavn.

JET TIME
TEDDY ZEBITZ er ny administrerende direktør 
hos Jet Time. Han efterfølger den hidtidige direktør, 
Klaus Ren. Teddy kommer nærmest fra Emirates 
Airlines, som han var Country Manager Denmark for.
   Lars Thuesen siger til Stand By – bladet, som han 
selv ejer:
   ’Jeg er sikker på, at vi med Teddy har fundet præcis 
den person, Jet Time har brug for.’

KARUP LUFTHAVN
FRANS BJØRN-THYGESEN (53) er ansat som ny 
lufthavnschef med start 8. april.
   Gennem de seneste tre år har han drevet konsulent-
virksomheden Cleantech Leadership, og forinden 
(2003-2012) besad han diverse direktørstillinger i 

en række regionale erhvervsfremmevirksomheder – 
herunder direktør i Region Midtjyllands Turismeud-
vikling.
   Frans afløser Erik Jakobsen, der efter 22 år på 
posten går ind i pensionisttilværelsen.

SØNDERBORG LUFTHAVN
CHRISTIAN BERG (46) tiltræder pr. 1. marts som 
lufthavnschef i Sønderborg. Han har tidligere arbe-
jdet som salgschef hos Air Greenland, i det svenske 
lufthavnsselskab Swedavia, hos SAS og senest som 
chef for Odense Lufthavn, hvor hverdagen dog mere 
var præget af droneflyvning end almindelig luftfart.
   I sit nye job i Sønderborg får Christian et tæt 
samarbejde med det lokale luftfartsselskab, Air Alsie, 
der under navnet Alsie Express har daglige flyvninger 
til København. Alsie Express ledes af Lone Koch, 
datter af Cimber Air’s grundlægger, Ingolf Nielsen.

THOMAS COOK AIRLINES
PER KNUDSEN (49) er udnævnt til administrerende 
direktør i Thomas Cook Airlines Scandinavia. Han 
tiltræder stillingen senest 1. marts.
   Thomas Cook Airlines er Nordens største charter-
flyselskab med ca. 1.100 medarbejdere. Selskabet 
består af tyske Condor og engelske og belgiske 
Thomas Cook Airlines. Tilsammen udgør de fire 
selskaber Europas 11. største flyselskab.
   Per blev i 1992 ansat i Spies-koncernens fi-
nansafdeling og har siden 1997 arbejdet i forskellige 
stillinger hos danske Spies, svenske og norske Ving 
samt finske Tjäreborg. 
   Siden 2013 har han haft titel af CFO i Thomas 
Cook Group Northern Europe, der for tredje år i træk 
netop har offentliggjort et rekordoverskud – denne 
gang på SEK 1.234 mia. 
   I 2003 færdiggjorde Per en Executive MBA fra 
CBS og har siden arbejdet tæt sammen med den 
øverste koncernledelse omkring udvikling af den 
Nordiske strategi og forretningsmodel. 
   Per rapporterer til Christoph Debus, koncernchef 
i Thomas Cook Group Airlines, og Magnus Wikner, 
administrerende direktør i Thomas Cook Northern 
Europe. 
   Per vil indgå i gruppens Management Board.
   Jobbet som administrerende direktør i Thomas 
Cook Airlines Scandinavia overtager Per Knudsen 
efter Torben Østergaard, der har ønsket at ’trække 
stikket’ for at realisere egne rejsedrømme sammen 
med sin familie. 
   Torben forlader et dansk flyselskab, der oplyses 
at være i god stand både økonomisk og materielt. I 
regnskabsåret 2013-14 fik selskabet et overskud på 
DKK 240 mio. før skat, og inden for det seneste år 
er flyflåden med 13 Airbus-fly blevet tilført seks nye 
A321-fly. Sideløbende er to A321-fly samt fem A330-
fly med plads til hver 322/396 pax blevet ombygget 
med nyt interiør for op mod DKK 100 mio.

Mærkedage – Enroute Mærkedage – Enroute

Mærkedage – Enroute
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Maersk Air’s 
10 års komsammen
På det store festarrange-
ment for tidligere 
Maersk Air-medarbej-
dere på Hotel Hilton på 
Kastrup i efteråret var 
stemningen helt i top, og 
selvom denne festaften 
var tænkt som den sidste 
i rækken efter virksom-
hedenslukning i 2005, 
har festudvalgetfået mod 
på en fortsættelse.
   Endelig beslutning 
herom træffes på et ud-
valgsmøde om kort tid.
   På de følgende sider 
ses flere af deltagerne fra 
den muntre aften.

42     Maersk Air staff markerede 10 årsdagen for lukning

Selvom det i sig selv ikke var værd at feste over 10 årsdagen for 

lukningen af Maersk Air, var flere end 200 medarbejdere fra det 

hedengangne luftfartsselskab samlet på Hotel Hilton i København 

fredag 18. september til en hyggelig og fornøjelig komsammen.

   Allerede kort tid efter, at A. P. Møller Mærsk i 2005 havde afhændet 

Maersk Air til en gruppe islandske forretningsfolk, der hurtigt viste, 

at de agtede at lukke selskabet som en selvstændig virksomhed, 

tog en gruppe af Maersk Air’s medarbejdere initiativ til stiftelse 

af foreningen MA-X.   Med afholdelse af første komsammen i 2006 har der siden været 

sådanne ‘møder’ hvert år, fortrinsvis på Søpavillionen i København, 

men også på Hilton. Imidlertid er deltagerantallet blevet stadig 

mindre år for år.Nogen er faldet bort, andre har fået jobplacering i udlandet, og nogen 

har måske været forhindret i at deltage af familiemæssige årsager.

   Bestyrelsen havde derfor varslet, at 10 års festen måske ville være 

den sidste i rækken. Den var til gengæld en så stor succes, at 

bestyrelsen nu overvejer alligevel at fortsætte med ar-
rangementerne.   Flere billeder fra arrangementet på Hilton publiceres i næste 

udgave af TRAVEL BUSINESS.

Maersk Air staff markerede10 årsdagen for lukningBestyrelsens festudvalg - Erik Køster, Bodil Windeløv, Pernille 

Thorsen, Niels Essemann, Christina Thyrring, Vivian Adelfest, 

Birgit Laustsen og Lis Nielsen - der alle fortjente stor ros for det vellykkede arrangement.

Flere end 200 X-Maersk’ere deltog i arrangementet 

på Hotel Hilton i Kastrup. Adskillige af de mandlige 

deltagere havde iført sig smoking, mens de  fleste 
damer havde hevet de lange rober ud fra 

klædeskabet. En rigtig flot og elegant aften!

Capt. Jørgen Stentoft og Peter 
Chr. Jensen. Sidstnævnte invit-
erede til besøg på hans hotel i 
Skagen, Ruths Hotel.

De to gamle kaptajner, Paul Hoff og 
Peter Chr. Jensen, fik sig en snak 
om gamle dage. Peter er i dag 
direktør på Ruths Hotel i Skagen.

Som Cabin Chief har Susanne Skov 
haft mange flyvninger med Capt. Per 

Nørgaard Kristiansen.

Pernille Thorsen hilste på en af 
sine gamle kolleger fra cockpit’et.

Bodil Windeløv og Capt. Orla 
Christensen holdt godt fast 
om hinanden, mens minderne, 
både de gode og de mindre 
gode, væltede frem.

To smilende festdeltagere var a/h Karin Repstock og c/c 
Gunhild Lauridsen. Nu skulle de til fest ...

Kan du huske …? Sådan kunne 
kaptajnskollegerne Lars Helmø Larsen 
og Paul Hoff blive ved i én uendelighed.

Lis Nielsen og mekaniker Poul Stecher

 Susan Arkrog og Annette Harritsø var glade for at mødes 
på festen.
Annette havde i mange år ambassadør-status for Maersk Air, 
som hun repræsenterede ved mange forskellige events.

Lis Nielsen og Capt. Vagn Korsgaard havde 
også meget at tale sammen om.

Sasza Thomsen, c/c i 
luften og gennem de 
sidste mange år me-

darbejder i Station-
safdelingen, hjælper 
Christina Thyrring fra 
Marketing med at få 
navnebadgen fast-

gjort, mens genalen 
Ole og Vivian Adelfast 

ser på.
024 - C/C Preben 

Nezer uddeler 
navnebadges til 

Meike Kislov og Irene 
Brogaard, begge fra 

Rejseafdelingen.

En middag, der ville noget ....
Bestyrelsen havde hos Hilton’s hovmester bestilt 
‘det bedste af det bedste’, og hvad der blev 
serveret, levede fuldt op til forventningerne.
   Som forret fik gæsterne røget laks med creme 
fraiche og kapers og endvidere stod den på 
Serranoskinke med Galia-melon, Oksecarpaccio 
med ruccola og pinjekerner, Graesk salat med 
fetaost, oregano og frisk mynte.

   Desuden bestod forretterne af Middelhavs-
pastasalat med artiskok, rød peberfrugt og sorte 
oliven, østrigsk kartoffelsalat med syltede løg og 
persille, og videre var der et pænt udvalg af havens 
grøntsager samt salater med diverse dressinger.
   De mange delikatesser blev ledsaget af hotel-
bagerens udvalg af frisk brød og boller.
   Derefter gik man over til hovedretterne, som 
indledtes med Minestrone-suppe med bønner, 
hvorefter der kom braiseret lam med skalotteløg, 
gulerødder og rosmarin. Pandestegte kyllinge-
schnitzler med basilikumpesto og stegte cherry-
tomater blev efterfulgt af indbagt norsk laks med 
urter, Risotto ravioli med citron, salvie og parme-
san.
   Dertil serveredes knuste kartofler med hvidløg, 
persille og olivenolie samt et udvalg af saesonens 
grøntsager.
   Inden dansemusikken gik i gang fik gæsterne 
serveret oste, kiks og laekre komplotter såvel som 
et udvalg af kager, mousse og frugt samt te og 
kaffe.
   Den overdådige middag blev selvsagt senere fulgt 
op af natmad med en ægte, københavnsk pølsevogn 
ikke at forglemme.
   Festen sluttede lørdag morgen kl. 04.00, og de 
knapt 250 forhenværende kolleger i Maersk Air 
enten overnattede på hotellet eller tog hjem - mætte, 
trætte og glade efter en vellykket aften.
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Supervisor på Stationen, Lone Krait med blåmejse Janette 
Duracell-Nielsen og Per Godtfredsen, søn af Jan Helikopter-Godtfredsen.

En god, gammel 
historie fra Teknisk 
Afdeling lokker det 
store smil fra hos 
ingeniør Jørgen 
Møller Petersen

c/c Bettina Norddahl fortalte til Malin Söderstedt, 
så det kunne høres, at hun efter Maersk Air 
havde haft en butik på Hyldegårdsvej i Ordrup, 
hvorfra hun solgte kjolestoffer.

Sascha Thomsen fortalte til 
Ursula Bresemann, at hun efter 
Maersk Air-epoken begyndte at 
læse til pædagog, og at hun nu 
er beskæftiget som sådan i en 

børnehave i hjemkommunen Val-
lensbæk syd for København.

To smilende festdeltagere var a/h 
Karin Repstock og c/c Gunhild 

Lauridsen.

C/c’erne Bettina Norddahl og Berit Austsen.

Ann Hornshøj Sørensen fra Stationsafdelingen og Hanne Troelsen fra 
Salgsafdelingen havde begge medbragt det gode humør.

Ingen var i tvivl om, at Capt. Carsten Hermansen 
og c/c Bettina Norddahl morede sig.Liselotte Bronnee og Janne Magnild i en tilsyn-

eladende alvorlig samtale, som der også skulle 
være plads til.

Gode venner og kolleger fra Maersk Air-tiden samlet ved samme bord:
Stationschef Inger Ollendorff med Blåmejsen og senere a/h Louise Aaberg 
samt Sazha Thomsen med gemalen Ole.

Lone Kraik og William Lütz nød aftenen sammen.

C/c Tina Daugaard tænker sig lige om. 
Der var et eller andet, hun havde lyst til at fortælle. A/h Helle Niimb 

og Capt. Bo 
Svendsstrup.
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Per Godtfredsen havde to damer at servicere 
og konversere med under middagen - Jean-
ette Nielsen henholdsvis Vicky Eichhorst. Han 
klarede opgaven til damernes fulde tilfredshed.

Ursula Bresemann var omgivet af to af aftenens mange 
gentlemen - Søren H. Nielsen og Aksel Lytzen.

En perfekt middag,’ lød fra bordet med Aksel Lytzen, Anne Marie 
Skau, Allan Sørensen og Katharina Harms, der alle fandt, at det 
var et super-arrangement.

Capt. Allan Dreyer 
hyggede sig med 
den tidligere Maersk 
Air-stewardesse 
Dorte Rostell, der 
i vinteren 2001/02 
blev berømt, fordi 
hun under en flyvn-
ing fra København 
til Hurgada med 
DM681 reddede livet 
på en otte måneder 
gammel passager, 
der pludselig havde 
fået åndedrætsbes-
værligheder.

Ken Krogstoft blev kåret til 
aftenens mest charmerende 
mand, og det var han selvsagt 
både glad for og stolt over. Til 
sagen hører, at kåringen fandt 
sted i kraft af en særdeles 
snæver afstemning, idet det 
ene og alene var Kens bord-
dame, Charlotte Bergstrøm, 
der stemte på ham! Hvad 
præmien bestod i, ville parret 
ikke afsløre ...

Tina Jørgensen og Trein Paulsen - to af aftenens 
glade gæster. Lena Zelander og Ann Hornshøj Sørensen beg-

yndte begge som elever i Maersk Air og arbejd-
ede i flere år som Blåmejser I Stationsafdelingen, 
før de gik viedere op i Administrationen. I dag 
arbejder de begge hos Carlson Wagonlit Travel’s 
danske hovedsæde.

130 - Else Horsdal startede i sine unge dage 
som srewardesse hos Maersk Air og kom dereft-
er til Billetkontoret dels i Esbjerg Lufthavn, dels 
i København. På billedet ses hun med Susanne 
Sørensen.

Pia Adersen,  der var Cabin Chief, da hun fløj 
hos Maersk Air, fortalte en tidligere kollega, at 
hun nu arbejder hos CPH Security,
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Lone Westh arbejdede 
som instruktør i under-
visningsafdelingen, så 
hun og Henrik Gustavs-
en, Maersk Air’s tidligere 
Flyvechef, havde meget 
at tale om.

Niels Esseman, 
Capt., og Christina 
Thyrring, Marked-
safdelingen, klæd-
te hverandre godt. 
Begge havde 
været medlemmer 
af festudvalget.

Anders Lindgaard og Helle Nimb. Heldina Svensson havde meget at fortælle til sne to kolleger

Maersk Air’s nok så populære Flyvechef gennem mange år, Henrik 
Gustavsson, underholdt sig med sine tidligere pilotkolleger.
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Løsningen på ovenstående Krydsord 
sendes til:

TRAVEL BUSINESS
Postboks 38, 2920 Charlottenlund

så den er os i hænde senest 
mandag den 14. marts 2016.

Blandt alle rigtige løsninger trækkes 
lod om 6 fl. god rødvin som 1. præmie 

og 3. fl. god rødvin som 2. præmie. 

Ha’ et godt tidsfordriv 
– og held og lykke!

Indsendt af/navn: 

Firma: 

Adresse: 

Postnr./By: 

48     Maersk Air’s 10 års komsammen

Damerne har ordet: c/c Betty Meldrum og Ursula Bresemann.

Katarina Seder-
holm og Dan 
Niebur hyggesn-
akkede.

Salgsmedarbejder Poul Henning Hededam (nu i 
JetTime) og capt. Carsten Hermansen.

49
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Spies vil lære danskerne 
at sige ’pyt med det’

SPIES REJSER har vundet megen stor anerkendelse 
hos reklamebranchen som en af Danmarks mest 
kreative annoncører gennem de Robert/Boisen-skabte 

Bliver kampagnen ikke en succes, så siger Spies-chef Jan Vendelbo blot ’Pyt med det …’

Do It for Denmark og Do It for Mom. Det skriver 
nyhedssiten bureaubiz.dk., der også fortæller, at 
Danmarks største charterrejsebureau på det seneste 
har igangsat en kampagne, der skal lære danskerne at 
sige Pyt med det …
   Som medlem af en stor international koncern véd 
Spies selvsagt, hvad deltagelse i en international 
kampagne indebærer af risici, fordi man selvfølgelig 
primært har fokus på kommunikation til sit hjemme-
marked.
   Hos Spies er Sommer 16-kampagnen netop skudt i 
gang med en stil, der ifølge bureaubiz.dk spiller gan-
ske godt sammen med tonaliteten i Spies’ lokale an-
noncering, som er tilrettelagt sammen med oplevel-
sesbureauet Agenda. Hovedtemaet i kampagnen er at 
lære danskerne at sige Pyt henholdsvis Pyt med det.
   I den store, internationale kampagne kører man 
bl.a. to film, der skildrer børn, som ’fyrer den af’ på 
ferien.
   ’Man kan sige, at der er lidt Pyt over det, de gør. 
Under alle omstændigheder indgår noget af den 
galskab og humor, som vi også praktiserer i vor 
lokale annoncering,’ siger administrerende direktør 
Jan Vendelbo. ’Det er altid en kæmpeudfordring, når 
man skal udvikle kommunikation til 14 markeder, der 
er meget forskellige. Der er f.eks. meget stor forskel 
på, hvad man kan tillade sig i Polen sammenlignet 
med, hvad man kan i Danmark. Men jeg synes, det er 
lykkedes at finde en form, der fungerer godt – og vi 

kan så glæde os over, at den også passer godt til vor 
måde at kommunikere på.’

’Et viralt liv’
Den internationale kampagne er udviklet af det 
engelske bureau, Albion, og Jan Vendelbo har været 
med i den gruppe, der har repræsenteret selskabet i 
forhold til bureauet.
   ’Men selvom den internationale kampagne spiller 
udmærket i forhold til vor måde at kommunikere på 
i Danmark, vil der altid være et behov for at supplere 
med aktiviteter, der går mere direkte på det DNA, 
vi har i Danmark,’ siger Jan. ’Derfor har vi lagt en 
film på YouTube, der skildrer et nyt koncept, hvor 
danskerne skal lære at sige Pyt. Det er jo på mange 
måder det, man gør på en ferie. Men vi mener, at man 
med fordel kan gøre det lidt mere i hverdagen, og det 
er baggrunden for initiativet.’
   Spies’ primære bureaupartner er Robert/Boisen & 
Likeminded, og desuden har man gennem mange år 
haft en relation til Agenda.
   ’Vi håber selvfølgelig også, at kampagnen kan få 
et viralt liv – men vi er godt klar over, at den ikke 
går globalt på samme måde som Do It for Denmark 
og Do It for Mom. Jeg er ikke engang sikker på, at 
udtrykket Pyt eksisterer andre steder end i Danmark,’ 
siger Jan Vendelbo – og tilføjer:
   ’Går kampagnen ikke hjem, så siger vi da bare ’Pyt 
med det’.

Af Ganso de Majadero.
ganso@travelpeople.dk

Klassisk musik-
program i Tivoli
TIVOLI’s KLASSISKE musikprogram får fra i år 
titlen SommerKlassisk, som erstatter den hidtidige 
Tivoli Festival. Sæsonen byder på 65 koncerter, 
der spænder over en bred musikalsk vifte fra opera 
med internationale stjerner, intime klaverkoncerter 
til syng-med-koncerter på Plænen. 43 koncerter er 
gratis, hvis man har årskort til Haven.
   For SommerKlassisk er det et erklæret mål at være 
et af danskernes foretrukne koncertsteder samt at 
åbne det klassiske univers for børnefamilier. Det sker 
ved flere udendørskoncerter, ugentlige søndags-

matineer og lanceringen af den musikalske forlys-
telse for børn, Champagnegaloppen.
   ’Målet hen over de næste tre år er, at den klassiske 
musik skal blive en synligere og mere integreret del 
af et Tivoli-besøg.,’ siger underdirektør i Tivoli’s 
kulturafdeling, Nikolaj Koppel.
   SommerKlassisk spilles i gang søndag 15. maj.



Jeg føler mig som ny i både krop og sjæl
efter en uge på Hotel Arctic, og jeg ved at
jeg må tilbage, når det er muligt.” Ilulissat



★ ★ ★ ★ ★
4-star hotel / 5-star conference
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Besøg vores
hjemmeside og
få en 360° 
rundvisning på
hotellet.

(Begge citater om Hotel Arctic er fra TripAdvisor 2014)

Udsigten er ubeskrivelig storladen og smuk. Læg dertil, at hotellet er 
smagfuldt indrettet med lækre designerværelser, og at personalet udgør 
den mest glade, venlige og hjælpsomme stab, man kan ønske sig -
så er rammerne etableret for et ophold i verdensklasse."

"

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

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

www.hotelarctic.com

”

Hotel Arctic tilbyder nu et
endnu tættere kig på 
isfronten, gennem vores
Super Viewlux kikkert, der
er placeret på hotellets 
terrasse.
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