
 

Klaus Hoppe fylder 70 år 
KLAUS HOPPE, fhv. salgschef, vinbonde, bryggeridirektør og restauratør, Santa Catarina, 

Brasilien, fylder 70 år torsdag 13. februar. 

   Fødselaren blev uddannet i luftfart hos SAS i 1970’erne, og efter nogle år hos Swissair i 

København kom han til Air France, hvor han gjorde sig kendt som en af rejsebranchens skarpeste 

profiler på salgssiden. 

   Efter at have været forbi både Maersk Air og Air Europe – hos sidstnævnte var han landechef 

(DK) – efterfulgte han Tom Clausen som salgsdirektør i det oprindelige Sterling Airways. Men da 

en fransk forretningsmand ved navn Francis Lagarde i 1993 ’købte’ det kriseramte Sterling, viste 

det sig, da han skulle betale for sit nyerhvervede luftfartsselskab, at hans tegnebog var tom og kun 

indeholdt lommeuld. Herefter blev selskabet, der var stiftet af Tjæreborg-præsten Eilif Krogager i 

1962, erklæret konkurs. Kun den omstændighed, at den ene af kuratorerne, advokat Henrik 

Andersen, lod selskabet køre videre med kuratellet som ansvarlig ejer, og med den dygtige Lars 

Svenheim, tidligere Fritidsresor, ved roret, gjorde, at en slanket udgave af Sterling kunne fortsætte. 

   Senere kom både Cimber Air og Karsten Ree fra Den Blå Avis samt, endnu senere, diverse 

islandske investorer ind i billedet, og det hele endte i ren forvirring og med nye konkurser til følge. 

Da denne sørgelige afslutning på et ellers spændende kapitel i dansk charterflyhistorie indtraf, var 

Klaus Hoppe over alle bjerge. Efter den første konkurs i 1993 snusede han lidt til Grønland samt 

udførte visse konsulentopgaver i Frankrig og Italien for danske rejsearrangører, hvorefter han 

emigrerede til Syd-Amerika for at begynde på et nyt liv. Han slog sig ned i Santa Catarina-regionen, 

hvor han startede et mikrobryggeri med navnet ’Klaus Bier’ samt var medhjælper i sin nye, 

brasilianske hustru Cristinas restaurant, Gaviotas. Den har de dog solgt nu. 

   Klaus fortæller til TRAVEL PEOPLE, at han ikke længere kunne klare, at parrets restaurant et par 

gange om året fik besøg af et hold røvere og banditter, som ankom høfligt og artigt, mens de bad 

alle gæsterne om at sidde stille og strække armene i vejret. Derefter fik gæsterne, mens en af 

røverne holdt dem i skak med et maskingevær, tømt lommer og tasker for penge og andre 

værdigenstande, og når røverne gik, bukkede de pænt og sagde ’tak for i dag’.  

   Nærmeste Politi er beliggende 150 kilometer fra restauranten, og for at nå frem dertil skal der 

køres ad små, snørklede bjergveje, hvorfor Politiet kommer på besøg i Klaus’ og Cristinas landsby 

kun nogle få gange om året. Og når betjentene havde spist og drukket, sagde de også ’tak for i dag’ 

– ligeledes uden at betale. Det er dog, ifølge Klaus, ’helt almindeligt’ i Brasilien, at Politi og andre 

myndighedspersoner bliver beværtet gratis. Men indtoget af røvere blev for meget for specielt 

Klaus. Derfor valgte parret at sælge restauranten, og Klaus har i stedet foretaget en større 

investering i et vin-coop i Canelones i Uruguay, så han fremover kan skrive Vinbonde på visitkortet. 

           

                                                                                                          Preben Jack Petersen. 
 

 

PS: Hvis nogen af TRAVEL PEOPLE’s læsere har lyst til at sende en fødselsdagshilsen til Klaus 

Hoppe, så er email-adressen: klauscristina@gmail.com 
 

 



  

 

 
 
 
 


