
Gunnar Tietz fylder 85 år 
 
Gunnar Tietz, fhv. administrerende direktør, Kastrup, fylder 85 år mandag 1. februar 2021. 
   Fødselaren stammer fra Bornholm, hvilket aldrig nogen udenfor klippeøen har kunnet høre i en samtale 
med ham. Han har altid sat en ære i at brillere på flydende rigsdansk, når han taler med en ikke-
bornholmer. 
   Efter skoleårene på Bornholm læste han økonomi på Handelshøjskolen i København og arbejdede 
derefter hos Burmeister & Wain henholdsvis Dansk Shell, inden han i 1965 kom til SAS' charterflyselskab 
Scanair og derfra videre til Danair, først som økonomichef og i årene 1978-95 som administrerende 
direktør. Danair havde status af paraplyselskab, der administrerede indenrigsflytrafikken i Danmark på 
vegne af SAS, Maersk Air og Cimber Air. Det gjaldt koordinering af billetpriser, tidstabeller, markedsføring 
etc. Desuden var Gunnar Tietz redaktør af det populære DanairMagasinet, der var de tre luftfartsselskabers 
fælles inflight magasin, hvilket passagererne frit kunne tage med sig efter flyveturen. 
   I alt bestod Danair's rutenet af 22 ruter med Rønne som den østligste destination, Sønderborg som den 
sydligste og Sindal ved Frederikshavn som den nordligste. På den jyske vestkyst var Esbjerg og Thisted de 
vestlige yderpunkter. Målt på sin størrelse havde Danmark dengang den tætteste indenrigsflytrafik i 
verden, men med åbningen af Storebæltsbroen i 1998 smuldrede den rekord hastigt. 
   Bunden for alverdens lufttrafik blev nået i corona-året 2020, men den nu 85-årige Gunnar Tietz tror på 
comeback for den internationale luftfart som helhed, så snart vaccinationerne verden over er fuldført og 
har vist sit værd. Fra Skandinavien vil der ifølge ham igen blive 'fuld fart' på chartertrafikken med 
feriegæster til Middelhavslandene, og selvom nogle luftfartsselskaber må lukke, så kommer nye til - mener 
han. 
   Tietz afsluttede sin luftfartskarriere i 2002 som administrerende direktør for SAS' danske moderselskab, 
DDL. På sine gamle dage bruger han megen tid på at lytte til klassisk musik. 
PREBEN JACK PETERSEN. 
 



 
 


