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Lars Thuesen 
konsoliderer

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

www.hotelarctic.com

Everything is perfect at Hotel Arctic
in Ilulissat north of the Arctic Circle

The 
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spectacular 

view
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comfortable

rooms

Ilulissat

The Arctic Circle
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Lars Thuesen må siges at have trukket sig fra rejse-
branchens egen medieverden på en pæn og ordentlig 
måde – i hvert fald set udefra! 
   Når det gælder afhændelsen af standby.dk til check-in.
dk i Hobro, taler Lars, ligesom andre erhvervsledere i 
samme situation, om ’fusion´, selvom der, reelt set, er tale 
om en overdragelse af en virksomhed til en anden. Ole 
Kirchert Christensen, frontfigur hos check-in.dk, sidder 
i øjeblikket og funderer over, hvordan han skal få de to 
digitale medier til at fungere side om side. Som det er i 
øjeblikket, skriver standby.dk primært om hotelbranchen, 
mens check-in.dk som hidtil helliger sig luftfart ikke 
mindst i kraft af sin ekspert på området, Andreas Krog.
   Forinden ’fusionen’ havde Lars lagt tingene til rette på 
en sådan måde, at de var spiselige for Ole Kirchert og 
hans norske partner. Først og fremmest indstillede Lars i 
forsommeren 2017 udgivelsen af Stand By som magasin, 
så læserne ikke mere skulle have ulejlighed med at sam-
le det op fra brevkassen, men blot tænde for pc’en og 
læse det dér. (Take-Off, som Lars også havde erhvervet, 
lukkede han for år tilbage.) 
   Næste skridt blev herefter at fyre samtlige medarbej-
dere, der nok kunne fortsætte med at skrive, men nu kun 
som freelancere. 
   Ole i Hobro skulle altså ikke tænke på hverken penge 
til bogtrykker eller på udbetaling af medarbejderløn ved 
kommende månedsskifter. Ret bekvemt.
   Lars indvilgede i at få sæde i bestyrelsen for Travel 
Media Nordic ApS, der nu står som ejer af både check-in.

Fra vor 
egen verden
De digitale nyheder forsvinder, inden de når at sætte 
sig på nethinden, mens det trykte ord består for al tid 
og evighed.

dk og standby.dk. Lars ejer 40 pct. af firmaet, men tager 
ikke del i den daglige drift. Ledelsen er helt overladt til Ole 
Kirchert, der både er direktør og chefredaktør og desuden 
ejer af ligeledes 40 pct.
   Et forsigtigt gæt vil være, at Lars indenfor et års tid 
overlader sin aktiepost til Ole for et symbolsk beløb.

Hvad så med TRAVEL PEOPLE? 
Godt spørgsmål, som man siger.
   Undertegnede, der står i spidsen for TRAVEL PEOPLE, 
er heller ikke nogen årsunge længere, og livet varer som 
bekendt ikke evigt. Men som mangeårig journalist har 
man lov at bevare troen på print-mediet og Gutenbergs 
bogtrykkunst, og i virkelighedens verden er der jo tale om, 
at digitale nyheder er forsvundet fra skærmen, inden de 
overhovedet når at sætte sig fast på nethinden, hvorimod 
det skrevne ord består så længe, man ønsker at beholde 
det. Og det faktum dækker ikke kun for det redaktionelle 
materiale, men i lige så høj grad for den kommercielle 
side, altså annoncerne.
   Indrømmet skal være, at et kvartalsmagasin i naturens 
ånd ikke kan konkurrere med de digitale medier om ny-
hedsværdien. Men selv et dagblad består jo langt fra kun 
af dagsaktuelle historier, men i lige så høj grad, om ikke 
højere, af læsestof med prægnans parallelt med nyhed-
erne. Se blot på avisernes søndagsudgaver.

Preben Jack Petersen

Lars Thuesen



7  TRAVEL PEOPLE - JAN. KVT. 20186  TRAVEL PEOPLE - JAN. KVT. 2018

RECEPTIONALLAN AGERHOLM

Allan Agerholm skal have 26.000 kvm. kontorlokaler 
lejet ud, efter at European Medicines Agency valgte 
Amsterdam i stedet for København

Af Preben Jack Petersen 
preben@travelpeople.dk

ALLAN AGERHOLM håbede lige til det sidste, at Euro-
pean Medicines Agency (EMA) skulle vælge hans ’baby’, 
Copenhagen Towers med den tilhørende hotelvirksomhed 
Crowne Plaza, som sit nye hjemsted, efter at EU havde 
bestemt, at organisationen skulle forlade London på grund 
af Brexit-beslutningen i det britiske Parlament. Men dem, 
der havde det sidste ord i beslutningsprocessen, valgte 
som bekendt Amsterdam på bekostning af København, 
som ellers havde været med i opløbet hele vejen igennem. 
   I dag fortæller Allan, at idéen til Copenhagen Towers 
oprindeligt kom fra Ib Henrik Rønje, den ene af de to 
brødre bag et af Danmarks dengang største byggefirmaer, 
Sjælsø-Gruppen. Men idet Copenhagen Towers også 
skulle rumme et hotel, var Allan inviteret med fra starten 
som hotel-sagkyndig.
   ’Det er nu næsten 11 år siden, at projekteringen tog sin 
begyndelse, og på det tidspunkt var hele området, hvor 
Copenhagen Towers med Crowne Plaza nu er beliggende, 
en bar mark,’ fortæller Allan, der også oplyser, at selvom 
han har været involveret i projektet lige siden starten, så 
har han ikke investeret egne penge i Copenhagen Towers,
og hans deltagelse i selve byggeriet har i store træk været 
begrænset til driften samt den del af konceptet, der har 
omfattet bæredygtigheden.  

Solstra blev hovedaktionær i BC
Allan fortsatte som administrerende direktør for Crowne 
Plaza, efter at brødrene Rønje i 2010 måtte slippe tøjlerne 
i Copenhagen Towers og dermed også Crowne Plaza på 
grund af Sjælsø Gruppens konkurs, der var en direkte 
følge af finanskrisen i 2008. Investeringsforetagendet 
ALMC (tidligere kendt som islandske Straumur-Burdaras 
Investment Bank) med danskeren Oscar Krohn som en af 
investorerne overtog projektet i den halvfærdige stand, 
det på daværende tidspunkt befandt sig i. Kun Crowne 
Plaza fungerede perfekt, mens det ene tårn, der stod op 
    ført, var delvist udlejet.

søger erstatning for EMA

   Kapitalforvalteren Solstra blev en videreførelse af sel-
skabet ALMC og overtog således Copenhagen Towers 
med Crowne Plaza samt, et år senere, tillige Bella Center 
med hotellet Bella Sky. 
   Siden 2015 har også bygningen, der rummer Marri-
ott-hotellet på Kalvebod Brygge, været ejet af Solstra, 
og ifølge Allan har Solstra endnu ikke foretaget sit sidste 
hotel-opkøb i Danmark.
   Allan har været Solstra’s topchef i Danmark, når det 
gælder hotellerne, siden 1. januar 2014. Solstra foretog 
første skridt til fuldt ejerskab af Bella Center-koncernen 
i september 2012, da man skød et trecifret millionbeløb 
ind i virksomheden og dermed blev hovedaktionær med 
lige knap 82 pct. Ved transaktionen købte Solstra sig fri af 
Finansiel Stabilitet, og Michael Kaa Andersens andel blev 
formindsket.
   Allan udnævnte Anders Dueholm til Group Hotel Gene-
ral Manager, og sådan er det stadigvæk. Anders var blevet 
ansat som hoteldirektør på Bella Sky af daværende chef 
for Bella Center, Arne Bang Mikkelsen – hvilket således 
var før, Bella Sky blev opkøbt af Solstra. Arne udtalte vidt 
og bredt, at Anders var ’Danmarks bedste hoteldirektør’, 
og den udtalelse var Anders selvsagt smigret over. Allan 
har ikke sagt ham imod på det punkt!

Tilbud om gratis lejemål
Men hvad nu med Copenhagen Tower, efter at EMA valgte 
Amsterdam på bekostning af København?
   Det enorme kontorkompleks i Ørestaden stod udlejnings-
klart i næsten et år i håb om, at EMA ville vælge Danmark 
som stedet for sit nye hovedkvarter og rykke ind med 
flere tusinde medarbejdere og dermed medvirke til at give 
Ørestaden forøget liv og styrke. Regeringen var den officielle 
udbyder af lejemålet, og Folketingets partier fandt EMA som 
en så interessant lejer, at der var politisk flertal for at tilbyde 
EMA gratis lejemål for en periode af så mange som 20 år!

   Da planerne om EMA faldt til jorden i slutningen af 
november i fjor, gik arbejdet med udlejningen af de ca. 
26.000 kvm., hvoraf størstedelen stadig står tomme, i 
gang. Allerede i dag har Copenhagen Towers dog et par 
markante lejere så som Vestas, Ericsson samt en afdeling 
af Novo Nordisk.
   I den periode, hvor Copenhagen Tower har stået tomt 
for at være klar til EMA, har man afvist virksomheder, der 
var interesserede i indflytning som lejere, og ifølge Allan 
Agerholm ’har heldigvis ikke alle af dem fundet alternative 
lejemål’, hvorfor man nu er gået i dialog med disse.

Gensidigt kundeforhold
Allans interesse for udlejningen i Copenhagen Towers 
hænger primært sammen med, at Crowne Plaza står for 
den daglige drift af Copenhagen Towers, inkl. personale-
restaurant, Facility Services, bygningsdrift m.v., hvortil 
kommer, at mange virksomheder som lejere i Tower-byg-
ningerne selvsagt vil betyde større omsætning på hotellet 
både, hvad overnatning angår, samt besøg i restaurant-
erne etc. Samtidigt med, at Crowne Plaza er lejer hos Co-
penhagen Towers, er Copenhagen Towers med andre ord 
en storkunde hos Crowne Plaza. 
   Allan Agerholm er stolt over Crowne Plaza, som han selv 
har været med til at bygge op helt fra bunden. Og han læg-
ger ikke skjul på, at han meget gerne havde set European 
Medicines Agency (EMA) som nærmeste nabo gennem de 
næste 20 år. Men sådan skulle det altså ikke gå.
   I stedet håber både Allan og Solstra på et antal andre 
betydningsfulde, industrielle lejere fra Danmark og/eller 
udlandet:
   ’At vi i næsten bogstavelig forstand er placeret på motor-
vejen til Sverige samt kun fem minutters bilkørsel til Kø-
benhavns Lufthavn med dens verdensomspændende rute-
net, giver Copenhagen Towers en suveræn beliggenhed for 
internationale virksomheder,’ konstaterer Allan Agerholm.

Allan Agerholm – CEO hos BC Hospitality 
Group, har via Crowne Plaza også ansvaret 
for driften af Copenhagen Towers. 

Copenhagen Towers fik 
ikke EMA som lejer – og 
skal nu have 26.000 
kvm. kontorlokaler ud-
lejet til anden side.
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LARS THUESEN

LARS THUESEN klipper nogle af trådene over og går 
ned i gear. Han fylder til sommer 62, og selvom han 
sikkert – og forhåbentligt for ham selv – har mange 
gode år foran sig endnu, så finder han, at det er tid 
for nedtrapning.

   Det nuværende stressende liv med mange spekulative 
bolde i luften har gjort ham træt, og desuden er børnene, 
fire stykker i alt, blevet voksne hhv. halvvoksne, så også 
hensynet til dem og deres fremtid gør det betimeligt ikke 
at have al kapital bundet i diverse usikre projekter.
   Det korte af det lange er, at Lars så småt er begyndt 
at tænke i konsolidering og reducering af nogle af 
sine mange engagementer.
   Senest har han indstillet udgivelsen af magasinet 
Stand By som print-udgave, og den tilbageværende 
aktivitet på det felt, nyheder fra rejsebranchen på 
Nettet, er han gået i kompagniskab med Ole Kirchert 
Christensen fra nyhedssitet check-in.dk i Hobro om. 
Den tilbageværende del af Stand By-firmaet såvel 
som Ole Kircherts aktiviteter omkring check-in m.v. 
samles nu i et selskab ved navn Travelmedia Nordic 
ApS, hvilket ejes af Lars og Ole med hver 40 pct., 

mens nordmanden Joakim J. Hvistendahl sidder på 
de sidste 20 pct. Joakim bor i Nibe i Nordvest-Jylland 
og er grafiker og fotograf af profession. Desuden skal 
han fremover arbejde som journalist og fotograf for 
både check-in.dk og standby.dk.

   Inden Lars fusionerede standby.dk med check-in.dk, 
blev samtlige ansatte med undtagelse af en enkel, Gitte 
Nielsen, afskediget. En del af de øvrige medarbejdere 
får sandsynligvis mulighed for at fortsætte på freelance- 
vilkår.

   Lars og hans personlige rådgiver, fhv. Novia-chef 
Stig Thygesen, har begge fået sæde i bestyrelsen 
for Travelmedia Nordic, hvor også Ole Kirchert og 
Joakim J. Hvistendahl sidder. Formand er Ole Stouby, 
indehaver af firmaet Travelmarket.dk, der er kendt for 
sine søgemaskiner.

   Ole Kirchert er både direktør og chefredaktør i den nye 
konstellation.
   Hvem, som er trådt helt tilbage, hvad både ledelse 
og ejerskab angår, er formanden for Danske Flyve-

Har sluttet med at udgive 
Stand By på papir – og 
luftfartsselskabet Jet Time 
er halveret i størrelse

Lars Thuesen 
trapper ned

Af Preben Jack Petersen 
preben@travelpeople.dk

Bag Stand By i København og check-in.dk i Hobro står nu Travelmedia Nordic ApS, og 
personerne, der ejer dette selskab, er Ole Kirchert Christensen med 40 pct., Joakim J. 
Hvistendahl med 20 pct. samt Lars Thuesen med ligeledes 40 pct. 

journalisters Klub, luftfartseksperten Andreas Krog. 
Han vil dog fortsat skrive for check-in.dk. 
   I luftfartskredse betegnes Andreas som den bedst 
vidende af de personer, der skriver om luftfart både 
til offentligheden og branchen.

   Lars har ikke ønsket at afsløre, hvor mange penge Stand 
By har kostet ham gennem årene. Men det beløb, han in-
vesterede, da han købte sig ind i bladet, foruden de årlige 
underskud i de mere end 15 år, han har været delejer hhv. 
ejer, beløber sig til mindst 20 mio. kr. I de første mange år 
troede han fuldt og fast på, at situationen ville vende sig 
til det bedre. Men som tiden gik, stod det stadig klare-
re for ham, at det ikke var muligt at gøre virksomheden 
rentabel, og det faktum, at han også købte konkurrenten 
Take-Off gjorde ikke den økonomiske stilling bedre. Først 
lod Lars de to blade konkurrere med hinanden, men se-
nere lukkede han Take-Off for derved at styrke Stand By’s 
position i markedet.
   Ingen af tiltagene hjalp imidlertid, og i foråret 2017 
så han sig træt på hele tiden at skulle dække under-
skud. Derfor lukkede han Stand By som magasin og 
søgte samarbejde med check-in.dk om den digitale 
del.

Ole Kirchert Christensen siger til TRAVEL PEOPLE, 
at han vil iværksætte en kraftig satsning på annonce-
salget, som han ser store muligheder i, og ’siden skal 
vi også tage stilling til, hvad der skal gøres med den 
redaktionelle platform’.

Jet Time reddet
For et år siden halverede Lars Thuesen sit luftfartsselskab, 
Jet Time, men den manøvre var mere af nød end af lyst. 
Havde han ikke fyret 300 medarbejdere – cirka halvdelen 
af arbejdsstyrken – ville en konkurs have været uund-
gåelig. Og hvis der er noget, Lars så vidt muligt ikke vil 
rammes af, så er det netop konkurser.

   Da det allerede i 2014 stod klart, at Jet Time havde 
vokset sig til en ’elefant i et glasbur’, blev Lars klar over, at 
en ny ledelse måtte tilføres. Han blev derfor enig med den 
daværende administrerende direktør, Klaus Rehn, om, at 
denne skulle fratræde i samme øjeblik, Lars hade fundet 
den rette mand til jobbet.
   Klaus var selv klar over, at han ikke var ret mand til at 
føre selskabet videre. Ved stiftelsen af selskabet i 2006 
blev det sagt, at man skulle arbejde sig frem mod en flåde 
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LARS THUESEN

på fire til seks fly, men da succes’en var uomtvistelig, lod 
man væksten fortsætte uden maksimale normer, og der 
blev anskaffet fly galore, både indkøbte og leasede. Plud-
selig var man oppe på ca. 30 fly samt flere end 700 med-
arbejdere, og det var langt mere end, hvad direktionen 
formåede at administrere.

   Lars troede, han havde fundet løsningen på ekspan-
sions-problemerne i form af den tidligere Norden-chef 
for Dubai-flyselskabet Emirates, Teddy Zebitz, men 
det skulle hurtigt vise sig, at Teddy langt mindre 
end Klaus Rehn var den rigtige mand. Nok havde 
han arbejdet hos Mærsk A. P. Møller ude i den store 
verden, men det var på udviklings-fronten, hvorimod 
han ikke havde den ringeste erfaring i konsolidering 
og nedskæringer.

   Herefter måtte Lars igen på jagt efter ’den rigtige 
mand’, alt imedens situationen nærmede sig konkurs. 
En dag i det sene forår 2015 lykkedes det. Lars hørte, 
at luftfartsmanden Jørgen Holme, der netop havde 
afsluttet sit arbejde med reorganisering af Atlantic 
Airways på Færøerne, var vendt tilbage til Danmark 
og var ledig på markedet. Lars rev fat i ham, men i 
første omgang ganske vist forgæves, idet Jørgen ikke 
selv troede på en overlevelse af Jet Time under de 

givne omstændigheder. Han takkede derfor nej til 
tilbuddet. 
   Men efter diverse tilretninger sagde han, i anden 
omgang, ja til at tage jobbet. Og det er Lars særdeles 
glad for i dag, idet Jørgen på den forholdsvis korte 
tid, han indtil nu har virket hos Jet Time, er lykkedes 
med at vende et trecifret million-underskud til et 
plus, om end et beskedent sådant. Men hovedsagen 
for Lars er, at alle konkurstrusler er fejet af banen. 
Jørgen Holmes universal-medicin har godt nok 
bestået i, at han startede med at fyre 300 medarbej-
dere. Men, som Lars udtrykker det, ’om ikke Jørgen 
havde handlet, som han gjorde, så havde samtlige 
700 medarbejdere mistet sine job i en konkurs’.
   Kilder tæt på Lars Thuesen finder det ikke utænke-
ligt, at når Jet Time gennem de næste par år kører 
’stille og roligt’ og retablerer det koncept, man oprin-
deligt startede på, så kommer et tilbud fra enten en 
kapitalfond eller et andet luftfartsselskab, som ek-
sempelvis kunne være SAS, og at Lars ikke vil kunne 
modstå et sådant bud.

   Lars har tidligere udtalt, at når han bliver gammel, 
så kunne han tænke sig at blive indehaver af et min-
dre hotel på Mallorca. Spørgsmålet er så, hvornår han 
betragter sig selv som gammel.

Stig Thygesen  
- medlem af bestyrelsen i Travelmedia Nordic ApS og 
desuden Lars Thuesens private 'finansminister'.

Ole Stouby  
- bestyrelsesformand i Travelmedia Nordic ApS og desuden 
indehaver af søgemaskinen travelmarket.dk.
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Historien om 
STAND BY

STAND BY holdt i 35 år

STAND BY blev grundlagt af journalist Preben Jack Petersen 
i 1982. Han havde rejst meget i ‘sit unge liv’, og gennem jour-
nalistikken var han kommet i tæt kontakt med mange profiler 
i rejsebranchen, som han fandt overmåde interessante og 
spændende. 

   Med velvillig støtte fra Europæiske Rejseforsikring, North-
west Orient Airlines og flere andre så første udgave dagens 
lys 1. oktober 1982, hvilket skete i konkurrence med måneds-
magasinet Take-Off, der var startet 25 år tidligere af SAS, men 
som på et tidligt tidspunkt var kommet på private hænder.

   Stand By blev hurtigt det markedsledende organ i rejse-
branchen og spredte sig til det øvrige Skandinavien. 
I 1995 kom nye folk til, og omkring årtusindskiftet dukkede Lars 
Thuesen op i billedet. Han købte først halvdelen af Stand By og 
senere også den anden halvdel. Ind på 00’erne købte han endvi-
dere Take-Off, og i begyndelsen lod han de to blade konkurrere 
mod hinanden. For snart fem år siden lod han Take-Off gå ind, 
og det samme gjorde han med Stand By i forsommeren 2017. 
Dog udkommer Stand By fortsat i form af digitale nyheder på 
Nettet, og det er den funktion, som Lars nu har ladet fusionere 
med check-in.dk, der udgives af Ole Kirchert Christensen i 
Hobro.

   Preben er stadigvæk aktiv i branchen, idet han siden 2001 har 
udgivet TRAVEL PEOPLE, der udkommer som kvartals-magasin 
med hovedvægt på ledelsespersoner i luftfarten, rejsebureauer, 
hoteller, turisme etc.

Preben Jack Petersen - stifter af Stand By, i dag 
redaktør for TRAVEL PEOPLE.
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DANISH TRAVEL AWARDS 2017

Før aftenens afvikling af Travel Award-uddelingen var arrangeret et seminar på Tivoli-
hotellet Nimb, hvor temaet lød på den digitale udvikling i industrien, herunder også rejse-
branchen. Hvad kan vi forvente os? lød spørgsmålet. Og svarene var mange. Lars Thuesen 
styrede debatten.

Peter Rasmussen, fhv. Nordeuropa-chef for British Airways, på scenen 
sammen med AVIS-medarbejderen Karina Block Henriksen. Peter 
betroede Karina, at han i december skulle deltage i Tucson Marathon 
i Arizona, hvor de bedste kommer over målstregen efter mere end to 
timer!

Danish 
Travel Awards 2017
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Europas bedste luftfartsselskab blev Sun-Air i Billund valgt til, og det var velfortjent 
med tanke på den både præcision og service, som selskabet har præsteret i alle år. 
Kristian Tvergaard, kommerciel direktør i selskabet, var den, der fik overrakt prisen. 
Han startede som juniorsælger hos Sun-Air kort tid efter, at han havde afsluttet sin 
skolegang, og har siden været der altid. 

Per Knudsen, (billede ovenfor) chef for 
Thomas Cook Airlines i Danmark, var 
godt tilfreds med danskernes valg af 
hans luftfartsselskab som ‘Bedste Char-
terfly selskab’ på grund af det alsidige 
vareudvalg om bord i flyene og ikke 
mindst den lave prissætning. 
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 I kategorien ’Bedste Oversøiske Luftfartsselskab’ klarede 
Singapore Airlines sig i konkurrencen med konkurrenterne og 
indtog vinderpladsen, hvilket Allan Hoffery og Erwin Widjaja 
var ganske så tilfredse med.

Hvem som virkelig viste sin begejstring over at have vundet prisen for at være ’Danmarks Bedste Luftfartssel-
skab’, var Lone Koch fra sønderjyske Alsie Express. Hun står i spidsen for det lille, succesrige flyselskab med daglig 
trafik mellem Sønderborg og København, hvilken rute i gamle dage blev befløjet af Cimber Air, som hendes far, 
Ingolf Nielsen, stiftede i årene efter Anden Verdenskrig.
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Stjernegaard Rejser i Kgs. Lyngby valgtes til ‘Bedste Ferierejsebureau’, og det var firmaets ejer og administrerende direktør, 
Asger Domino, ikke bare glad for, men han var decideret stolt. Asger havde aldrig haft berøring med rejsebranchen, da han for 
kun 10 år siden købte Stjernegaard Rejser efter, at ejeren og grundlæggeren, Niels Stjernegaard, var afgået ved døden i en alt 
for ung alder. Niels’ enke, Hanne Stjernegaard, havde ellers tænkt sig at køre bureauet videre sammen med firmaets dygtige 
stab af medarbejdere, men efter forholdsvis kort tid indså hun, at det nok ville blive for meget for hende, hvorfor hun udbød 
firmaet til salg.
Niels havde koncentreret sig om produktion af rejser til Egypten og Caribien, men Asger har siden udvidet sortimentet 
gevaldigt, så Stjernegaard Rejser i dag sælger rejser til det meste af verden. Trods sine få år i faget er Asger blevet valgt til for-
mand for Danmarks Rejsebureau Forening (DRF). Tidligere var han ansat hos Hartmann, mest kendt for sin emballage til æg, 
såkaldte æggekartoner. 

En stolt hotelchef var på denne Award-aften Anna Käll, der styrer Marriott-hotellet 
på Kalvebod Brygge i København. På billedet ses hun sammen med Anders Duelund, 
General Manager i Bella Center’s hotelgruppe, og til højre koncernchef og CEO Allan 
Agerholm.
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INGER OLLENDORFF

   En meddelelse, signeret Inger Ollendorff, stod der re-
spekt om. Alle vidste, at en besked eller ordre, der havde 
passeret Ingers skrivebord, var checked på kryds og tværs 
og var klar til at blive effektueret. Det gjaldt overalt i 
lufthavnen. Hendes troværdighed, grundighed, faglige 
indsigt samt hendes menneskelige respekt for sine omgi-
velser var for Inger mærkesager, der alle blev sat i højsæ-
det. Hun var i bogstavelig forstand et retfærdighedsmen-
neske.
   Efter endt skolegang trådte Inger vande dels hos KTAS 

Af Preben Jack Petersen 
preben@travelpeople.dk

havde hun det ligeledes fint med. Hun steg i graderne og 
udnævntes til leder af Trafikinformationen med titel af 
Trafikkontrollør og senere Trafikoverkontrollør. Som sådan 
var hun nærmeste medarbejder til Stationschefen, John 
Karlsen.
   Efter 18 år i Sterling Airways fristedes Inger til at skifte 
job. Det var igen en annonce i Berlingske Tidende, som 
lokkede. Konkurrenten Maersk Air søgte i 1987 en Sta-
tionschef på Kastrup med ansvar for både indenrigstrafik-
ken og udenrigsruterne. Med sammenlagt flere end 100 
medarbejdere var opgaven betydelig i omfang. Hun søgte 
og fik jobbet.
   I privatlivet var Inger blevet skilt og havde fundet en 
ny livsledsager. Det skete i slutningen af 1983, mens hun 
endnu arbejdede hos Sterling. Parret slog sig ned i Dragør 
tæt på lufthavnen. (Hendes nye mand, som hun nåede at 
få 33 år sammen med, er den, som skriver disse linjer.)

Inger – ungdomsbillede.

Inger som Sterling-ansat (1969-87).

Inger som Station Manager hos 
Maersk Air (1987-2005).

INGER OLLENDORFF, mangeårig medarbejder i både 
Sterling Airways og Maersk Air, døde søndag 2. april 
2017 efter mange års svær sygdom. Hun var en kendt 
og afholdt person i Københavns Lufthavn – ikke blot 
i de to luftfartsselskaber, hvor hun havde ansættelse, 
men i hele lufthavnen fra menig medarbejder til direk-
tionsniveau – på tværs af alle faggrænser.

i Nørregade, dels i konfektionsbranchen. Hun stod i lære 
hos Julius Kopp på Amagertorv i København og arbej-
dede siden hos Holbeck på hjørnet af Købmagergade og 
Østergade henholdsvis hos Helge Madsen ved Østerport 
Station. Sidstnævnte forretning havde Kong Frederik IX 
som sin fornemste kunde, og Inger fik trods sin unge alder 
som specialopgave at servicere Majestæten.
   I 1969 valgte Inger at skifte spor. Hun var blevet gift 
og havde født to børn. Men selvom hun følte sig godt 
tilpas i konfektionsbranchen, syntes hun alligevel, at der 
skete for lidt omkring hende. Hun besluttede sig derfor at 
reflektere på en annonce i Berlingske Tidende, i hvilken 
Sterling Airways A/S søgte personale til Stationstjenesten 
på Kastrup.
   Hun fik jobbet, og det skulle snart vise sig, at lufthavns-
miljøet passede hende fint. Hun trivedes med sit nye 
arbejde, selvom det til tider var mere hektisk end tø-
jbranchen. Kollegerne og omgivelserne i det hele taget 

   Under en rejse til Prag i 1997 i AOC-regi opdagede 
Inger de første symptomer på sin kræftsygdom. Hun 
blev checked straks ved hjemkomsten, fik sin mistanke 
bekræftet og kom under behandling på Herlev. Efter nogle 
år med kemo blev hun erklæret rask, men efter yderligere 
nogle år meldte sygdommen sig igen. I alt havde Inger tre 
årelange perioder med den frygtede sygdom. Tredje gang 
endte med, at hun gik bort.
   Trods sin sygdom var Inger i stand til at opretholde et 
normalt familieliv, hvor ikke mindst børn og børnebørn, 
gav hende mange glæder. Ligeledes formåede hun at 
passe sit arbejde som Station Manager hos Maersk Air.
   Inger blev bisat fra Ordrup Kirke, hvor sognepræst Ka-
trine Bjørn Andersen talte om afdøde i smukke vendinger. 
Flere end 200 mennesker deltog i højtideligheden, og 
kirken var dermed fyldt til sidste plads af familie, venner og 
tidligere kolleger fra både Sterling Airways og Maersk Air.

Eva Mühlhausen var kollega 
med Inger i årene hos Ster-
ling Airways. Til Bisættelsen 
af Inger fra Ordrup Kirke 
fredag 7. april ankom et 
tre sider langt håndskrevet 
brev til kisten, i hvilket Eva 
roste Inger som en både god 
kollega og en hjertelig ven. 
Brevet fulgte med Inger til 
Himmerige.
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INGER OLLENDORFF

At modtage en hilsen på sin runde fødselsdag, ej heller om den var sendt pr. fax, var ikke enhver beskåret blandt medarbejderne hos Maersk 
Air – i hvert fald ikke, når afsenderen var selveste skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller. Men en sådan hilsen modtog Inger på sin 50 års dag i 
1997, og selvom hun i enhver henseende var et beskedent og ydmygt menneske, så vakte Skibsrederens hilsen både glæde og begejstring hos 
hende. Et andet eksempel på hr. Møllers opmærksomhed modtog Inger i form af en brevhilsen, da hun havde bistået hans søster ved afrejse 
fra Københavns Lufthavn.

Keld Moesgaard, ligeledes medlem 
af ledelsen, havde haft en samtale 
med Inger om situationen på Sta-
tionen, og efterfølgende sendte han 
hosstående mail til hende.
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JENS STEPHENSEN (76), der var ansat som administre-
rende direktør i rederiet Scandlines i årene 1995-99, pu-
blicerede tirsdag 5. december i fjor et læserbrev i Berling-
ske, hvori han afslører, at han tidligere har gjort sig skyldig 
i flere ’overgreb’ på kvinder på nogle af de arbejdsplad-
ser, hvor han har været chef. I indlægget nævner han ikke 
Scandlines specifikt, men sandsynligvis er det i første 
række den virksomhed, han hentyder til, eftersom netop 
det rederi havde – og stadigvæk har – mange kvinde-
lige medarbejdere. Jens fortæller, at han altid har fundet 
sin opførsel overfor sine kvindelige medarbejdere helt i 
orden, men indrømmer, at hvis han skulle udgå fra den 
’MeToo-debat’ og folkestorm på global basis, der gik i 
gang sidste efterår, og vel at mærke såfremt den skulle 
være normen for, hvad man kan tillade sig, så var han nok 

Fhv. Scandlines-direktør 
erkender ’overgreb’

gået for langt: ’Men jeg har aldrig fået nogen klager, og i 
øvrigt er det da også sket, at jeg selv har fået et klap bagi 
af en sekretær, og jeg har absolut ikke på noget tidspunkt 
beklaget mig,’ pointerer han. ’Jeg troede, at en almindelig 
kvinde ville tage det som et kompliment, når hendes chef 
gav hende et lille klap i bag’en. Men i dag kalder man det 
gud-hjælpe-mig for overgreb. Og så finder jeg det højst 
besynderligt, at der ikke har lydt høje røster mod min 
opførsel. For selvom alt, hvad jeg har gjort, kun er sket i 
en god mening, så forstår jeg i dag, at hvis der er seriøsitet 
bag de mange protester, så er jeg gået over stregen.’ Jens 
Stephensen finder det dog besynderligt, at kvinder over 
hele verden pludselig kan huske den ene episode efter 
den anden, selvom det er noget, som er sket for mange år 
siden: ’Seksuel chikane på en arbejdsplads må selvfølgelig 

Jens Stephensen er utilfreds med, at ikke nogen kvinde fra 
gruppen ’MeToo’ har protesteret offentligt mod hans handlinger.

Jens Stephensen erkender, at hans 
opførsel overfor kvinder nok ville 
blive udsat for kritik, hvis dagens 
MeToo-bevægelse skulle være retnings-
givende. Han betoner samtidigt, at han 
ikke bryder sig om at blive dirigeret af 
yderliggående bevægelser fra hverken 
den ene side eller den anden.

Af Preben Jack Petersen 
preben@travelpeople.dk

Læserne 
skriver

ikke finde sted, men vedkommende, der føler sig krænket, 
må komme frem med sagen, mens den er aktuel, og ikke 
10 eller 20 år derefter,’ siger den tidligere Scandlines-chef.        
   ’Jeg har på flere arbejdspladser, hvor jeg har været chef, 
måttet hoppe ind og tilrettevise medarbejdere, som er 
gået for langt. Og det har været kort proces: Enten var 
det stop for chikanen med det samme, eller også var det 
ud af vagten.’ Jens siger også, at hans indlæg i Berlingske 
selvsagt skal opfattes humoristisk. Men der er trods alt så 
megen seriøsitet i hans reaktion på MeToo-bølgen, at han 
gerne ser, at indlægget bliver opfattet som en indsigelse 
mod, at verden i dag lader sig dirigere af en yderliggående 
protestbevægelse: ’Ingen i samfundet ønsker en sådan 
situation, og så er det lige meget, om det er en bevægelse 
fra den ene side eller den anden.’

Jens Stephensens læserbrev i Berlingske 
i december 2017. Han betragter selv 
brevet som humoristisk.

Det amerikanske magasin, Time, har udnævnt sex-misbrugte 
kvinder på global basis til 'Person of the Year' i skikkelse af 
MeToo-bevægelsen.
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Greenland. Det var i øvrigt også i 2017, at han rundede de 
75 år. 
   Erik Bjerregaards karriere har ikke blot været en person-
lig tilfredsstillelse for ham selv, men sammenlignet med 
mange andre mennesker, der kommer til Grønland
 udefra og slår sig ned i dette fantastiske land, har han i 
større rad end de fleste formået at kombinere det at være 
’indvandrer’ med at udgøre en positiv faktor for samfund-
et på både den sociale, mentale og faglige side. Han har 
kort og godt været et aktiv for det grønlandske samfund.
   I flere omgange har Erik haft sæde i Grønlands Arbejds-
giverforening for Hotel & Restaurant, ligesom han har sid-
det i bestyrelsen for det grønlandske Turistråd, i dag Visit 
Greenland. Begge steder er han i øvrigt stadig aktiv.
   I en årrække har han tillige siddet i bestyrelsen for Food 
Collage Greenland – de sidste fire år som formand.

Politik i Grønland
Da han i 1992 overtog ledelsen af Hotel Arctic, beskæf-
tigede virksomheden i højsæsonen 20 medarbejdere. Det 
antal er støt steget til i dag 85 i højsæsonen, og på nær 
nogle ganske få af de ansatte er hele styrken grønlændere.
    I elevtiden på Hotel Arctic indgår ophold dels på Food 
Collage Greenland, dels på Hotelskolen i Aalborg, og når 
de unge mennesker efter endt uddannelse og nogle års 
praktik på hotellet i Ilulissat ønsker at prøve noget nyt, har 
Erik formidlet kontakten til nogle af sine hotelkolleger på 
de fineste hoteller i London.
   ‘Jeg véd godt, at en del af disse grønlændere bliver der-
ude i den store verden for at gøre karriere dér, men der er 
også mange, som vender tilbage til Grønland for at virke 
herhjemme,’ har Erik gentagne gange dokumenteret. ‘Uan-
set hvilken af de to muligheder, der er aktuel, gælder det 

Grønlands  
dygtigste 
hotelmand:

Tak for  
denne 
gang ...’

‘

Af Preben Jack Petersen 
preben@travelpeople.dk

Mange turister investerer i en rundflyvning over isfjorden i Ilulissat. Fjorden er 
fredet af Unesco og tiltrækker interesserede fra hele verden.

ERIK BJERREGAARD, Grønlands hæderkronede hoteldi-
rektør, står foran sin afgang fra jobbet som administreren-
de direktør for berømte Hotel Arctic i Ilulissat, der har
den UNESCO-fredede Isfjord liggende uden foran sine 
vinduer.
   Erik kom til Air Greenland (dengang Grønlandsfly) i 
1977. En udstationering syv år tidligere for SAS i Kanger-
lussuaq (Søndre Strømfjord) som Deputy Station Manager 
havde begejstret ham såvel naturmæssigt som kulturelt.
   Inden han vendte tilbage til Grønland, havde han på 
Copenhagen Business School gennemgået en HD-uddan-

nelse samt i kortere tid bl. a. været udstationeret i Nairobi 
for SAS. Hos Grønlandsfly tiltrådte han en nyoprettet 
stilling på hovedbasen i Nuuk som administrationschef, 
og hans primære opgave bestod i at være til aflastning for 
den administrerende direktør.
   I sine sidste tre år i Grønlandsfly overtog Erik ansvaret 
som divisionschef for alle indenrigs- og udenrigsflyv-
ninger, og i 1992 gik turen videre til Hotel Arctic i Ilulis-
sat, hvor han i fjor havde 25 års jubilæum som hotellets 
General Manager samtidigt med, at han markerede sine 
sammenhængende 40 år i Grønland og i koncernen Air 
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med, hvad den enkelte politiker står for, i modsætning til 
eksempelvis Danmark,
hvor der i mindst lige så høj grad skeles til, hvad partierne 
har som politiske målsætninger.
   Det totale indbyggertal på verdens største ø er på kun 
56.000. Det gør det lettere at udpege på forhånd, hvem 
man vil stemme på.
   På Hotel Arctic praktiserer man et mini-demokrati for 
at belære de unge grønlændere om demokratiets retorik, 
men også for at gøre dem interesseret i deres arbejds-
plads. Enhver beslutning omkring Hotel Arctic, byggeplan-
er etc., træffes altid på grundlag af forhånds-analyserer ud 
fra synsvinklen:
   Hvilken implikation vil det have for samfundet og 
specifikt vore egne medarbejdere, at vi gør det på den nu 
aktuelle måde? 
   Erik har altid sørget for at lytte til medarbejdernes syns-
punkter og kommentarer, når man f. eks. har skullet ud-
vide hotellet. Det gør medarbejderne interesseret i deres 

ERIK BJERREGAARD

For nylig mødte Susanne og Erik op til fernisering på Mia Ejes kunstudstilling på Gallerie 
Goethe i Charlottenlund. Mia har et eget hotel på Bali, som Susanne og Erik plejer at bo på, 
når de ferierer i Indonesien. På billedet ses kunstnerinden flankeret af sine gæster fra Ilulissat.

Direkte fra Jylland  
med skyhøj service
• Bergen • Oslo • Stockholm City • Göteborg  
• London City • Manchester • Düsseldorf

Booking 75 33 16 11 
Bestil på ba.com eller dit rejsebureau

i første række om det enkelte individs ve og vel, hvilket 
også er af positiv betydning for samfundet.’
   For sin indsats på det grønlandske arbejdsmarked og 
hans overordnede ideologi på området modtog han for et 
par år siden den fornemste grønlandske orden, Nersor-
naat i sølv.
   Aktiv deltagelse i grønlandsk politik har Erik i alle sine 
år i Grønland derimod veget udenom. Han siger, at den 
politiske situation i landet selvfølgelig interesserer ham, 
men at han tror, at både ‘den politiske andedam’, som han 
betegner det politiske liv, og han selv tjener bedst ved, at 
han forholder sig neutral i det felt.
   Valg i Grønland, både til Landstinget (svarer til Folket-
inget i Danmark) og ved Kommunalvalg, udskiller sig fra 
valg i Danmark derved, at 90 pct. af alle vælgere stemmer 
personligt på en af de opstillede kandidater. Vælgerne 
kigger ikke på partierne, der er opstillede, men kun på 
de enkelte personnavne. Det gør man, fordi ’alle kender 
alle’ i det grønlandske samfund. Politik i Grønland er lig 



31  TRAVEL PEOPLE - JAN. KVT. 201830  TRAVEL PEOPLE - JAN. KVT. 2018

RECEPTIONERIK BJERREGAARD

Forfatteren, journalist Finn Jacobsen, der er en stor Grøn-
lands-kender, besøger ofte Hotel Arctic. På billedet ses han 
med Erik Bjerregaard.

Erik Bjerregaard sammen med Morten Nielsen, der i mange år 
har arbejdet i forskellige afdelinger af Grønlandsfly (I dag Air 
Greenland). Der er dem, der tipper Morten som næste chef på 
Hotel Artic

3 måneder blev til 25 år

Susanne og Erik Bjerregaard hygger sig i hinandens selskab. Der er ikke mange restau-
ranter i Grønland, men København og Bali kan jo også bruges.

Erik Bjerregaard stammer fra Brønderslev i Vendsyssel. 
Han blev udlært hos SAS og aftjente sin værnepligt i Den 
Kgl. Livgarde.
   Efter udstationering i Grønland blev han så glad for 
landet, at han besluttede sig for at vende tilbage efter no-
gle år. I mellemtiden havde han taget en HD-eksamen og i 
en kortere periode været udstationeret for SAS i Nairobi.
   Daværende chef for Grønlandsfly, nu afdøde Ole Bjer-
regaard, havde store problemer med hotellet i Ilulissat, 
der på det tidspunkt var kun få år gammelt. Grønlandsfly 
havde ladet hotellet opføre, fordi selskabet var i behov 

af  ’egne’ hotelsenge i landets tredjestørste by, hvor en 
lufthavn til vingefaste fly skulle indvies i 1984. Tidigre 
havde man kun haft helikoptertrafik til og fra Ilulissat.
   ’Sidegevinsterne’, dvs. indtægterne fra andre hotel-
gæster, bl.a. turister, udeblev, og hotellet gav i sine otte 
første leveår betydelige underskud.
   Ole dirigerede derfor ‘best man’ af sted til Ilulissat for at 
få styr på hotellet. Han skulle være deroppe i tre måneder. 
Det blen er nu blevet til 26 år!
   I dag giver hotellet, som er Grønlands absolut bedste, 
millionoverskud.

arbejdsplads, og det giver dem ’opdragelse’ i demokrati og 
medindflydelse. Endelig forekommer det, som Erik udtryk-
ker det, at der kommer inputs op på bordet, som ledelsen 
ikke selv havde tænkt på, men som er brugbare.

Vandretur 
Mange hotelfolk har ikke noget egentligt privatliv, fordi de 
‘er på’ 24 timer i døgnet. Arbejdsmæssigt gælder det også 
for Erik, men alligevel finder han, at der gennem årene har 
været tid til fritidsinteresserne, der først og fremmest har 
bestået i at fiske fra egen båd, vandre eller sejle til hans og 
hustruens skønne, lille fjeldhytte.      
   Ikke mindst de mange grønlandske hunde, der står på de-
res pladser foran hotellet, udgør en hobby, der fylder meget. 
Det giver en befriende stor glæde at dirigere hundeslæden 
ude i det ubeskriveligt smukke landskab.
   For en del år siden gennemførte Erik og hans 20 år yngre 
hustru, Susanne, en vandretur fra Kangerlussuaq (Sdr. 
Strømfjord) til Grønlands næststørste by, Sisimiut (Hol-
steinsborg), i et ekstremt uvejsomt terræn over fjeldtind-
erne. Turen tog det meste af en uge, og parret medbragte 
telt på ryggen til at overnatte i.
   To gange om året har Erik traditionelt revet en hel 
måned ud af kalenderen og er sammen med Susanne rejst 

ud i den store verden, først og fremmest til Asien.
   På hjemrejserne efter deres Asien-ture plejer parret at 
gøre stop i København, hvor Susanne bruger et par dage 
eller tre på shopping.
   Susanne og Erik traf hverandre, da Erik kom til Grøn-
landsfly. Susanne var trafikassistent i selskabet.
   De blev gift i Helligåndskirken på Strøget i Køben-
havn for 12 år siden under storslåede former. Familie og 
venner, flere end 100 fra både Grønland og Danmark, 
strømmede til for at deltage i denne celebre festlighed. 
   Efter vielsen blev lunch’en indtaget på Hotel Phønix 
i Bredgade; hen under aftenen serveredes Fest Soupé 
sammesteds; og de af gæsterne, der fortsat var liv i, fik
natmad, inden de gik til køjs. Det var et bryllup, der rigt 
kunne måle sig med en royal vielse!

Et tab
At Erik stopper som Hotel Arctic-chef  efter højsæsonen 
senere i år, bliver et klart tab for både Hotel Arctic og 
Air Greenland-koncernen samt den grønlandske turist-
branche og hele det grønlandske samfund. Men, som Erik 
selv udtrykker det: Festen skal jo stoppe på et eller andet 
tidspunkt. Og det tidspunkt kommer nu. Derfor siger jeg: 
‘Farvel – og tak for denne gang!’
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Sámal stammer fra Vestmanna på Streymoy, der frem 
til den undersøiske tunnels tilkomst i 2004 var over-
fartssted til øen Vágar, hvor nationens eneste lufthavn 
er beliggende. Gennem mange år har tusinder og atter 
tusinder af motorkøretøjer holdt i kø for at komme over 
mellem de to øer. Dengang tog turen fra hovedstaden 
Thorshavn til lufthavnen, inkl. færgeoverfarten fra 
Vestmanna, det meste af to timer. I dag, hvor bilisterne 
farer gennem tunnellen på mindre end 10 minutter, er 
transporttiden fra hovedstad til lufthavn reduceret til en 
times tid.
   Om det er Vestmanna som det daværende trafikale 
knudepunkt, der fik Sámal til at interessere sig for trafik, 
er nok ikke forkert at gætte på. Men faktum er, at efter 
hans læretid som mekaniker, tog det ikke lang tid, før 
han blev en del af den færøske rejsebranche og endda 
en af branchens pionerer i den nordatlantiske øgruppe.
   Det startede i 1970’erne med bybuskørsel i Thors-
havn, hvor der dengang var fire forskellige linjer. By-
buskørslen suppleredes med et lille rejsebureau ved 

Sámal Bláhamar 
runder de 70 år
SÁMAL BLÁHAMAR, færing med stort F, 
fylder 70 år fredag 16. marts.

navn Tora Tourist Traffic, der på et tidspunkt indgik i 
kæden af FDM-rejsebureauer, og som solgte rejser og 
flybilletter til hele verden, om end mest til Danmark.
   I første halvdel af 1980’erne vakte Sámal opmærksom-
hed ved at købe en turistbus af Simon Spies, der var ind-
rettet med dagligstue etc. Den havde i en årrække status 
som en eftertragtet udflugtsbus på Færøerne. Sámals 
kunder fandt det som en attraktion i sig selv at have kørt 
med Spies’ private bus - med eller uden damer.
   Omkring årtusindskiftet var det igen tid for opmærk-
somhed omkring Sámal. Denne gang havde han fået 
idéen til at købe en personbil af mærket Volvo, som hav-
de indgået i Dronning Margrethes vognpark, og som var 
blevet udbudt til salg gennem en bilhandler i Roskilde.
   Eftersom pågældende køretøj havde været indregistre-
ret med nummeret Krone 12, var Sámal ikke sen til hos 
de færøske bilmyndigheder at bestille en nummerplade 
med netop nummeret KRONE12. Der måtte kun være 
syv tegn på nummerpladsen, men på Motorkontoret i 
Thorshavn var man imødekommende overfor Sámal og 

vendte det blinde øje til, da nummerpladsen skulle 
bestilles. Så der blev, helt ekstraordinært, et lille 
ophold mellem bogtavet E og 1-tallet.
   Når udenlandske statsoverhoveder og rege-
rings-chefer skulle transporteres standsmæssigt 
under besøg på Færøerne, blev den tidligere 
Dronningebil booked hos Sámal, og ingen und-
gik selvsagt historien om bilens tidligere ejerfor-
hold. Hvem, som har kørt i bilen særligt mange 
gange, er Statsminister Lars Løkke Rasmussen, 
hvis hustru, Sólrun Jákupsdóttir, som bekendt 
er færing og dermed har givet anledning til 
mange privatbesøg på de nordlige øer i Riget.
   Som ægte færing har Sámal status af over-
hovede i en sand kernefamilie, som han er 
utroligt stolt af, og som han gerne lader 
udstille på Facebook med nye billeder flere 
gange om måneden. Ingen skal være i tvivl 
om, hvordan man lever på Færøerne!

Sámal Bláhamar - fylder 70 år. Sámal Bláhamar fotograferet 
i år 2001 på Amalienborg Slotsplads med sin dengang ny-
erhvervede Volvo, der havde tilhørt Dronning Margrethe.

SÁMAL BLÁHAMAR
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PEDER J. MADSEN betegnes af familie, venner, kolleger 
og af alle andre, der kender ham, som et menneske udover 
det sædvanlige. Ligesom en ægte københavner oftest får 
prædikatet ’københavner med stort K’, så siger alle, der 
kender Peder, at han er ’menneske med endog et meget 
stort M’!
   Den Peder, der får et så flot skudsmål, er direktøren for 
det velkendte Hotel Koldingfjord, Peder J. Madsen. Hotel-
let er beliggende et par kilometer ude ad Kolding-fjorden 
fra centrum af Kolding at regne. Torsdag 1. marts fylder 
dette usædvanlige menneske 50 år. 
   Peder har været direktør på Hotel Koldingfjord, det tid-
ligere sanatorium for tuberkuloseramte børn, siden 2008, 
og i den periode har hotellet slået sit ry fast som et 1. kl.s 
hotel med en service, der først og fremmest er rettet mod 
den enkelte gæst. Dertil skal siges, at Hotel Koldingfjord 
lige siden åbningen som hotel i 1988 har haft en høj stan-
dard, men efter, at Peder satte sig i chefstolen, er den kun 
blevet af endnu større format. For at højne den generelt 
gode atmosfære på hotellet har en af Peders strategiske 
grundpiller været, at personalet, der tæller 110 hoveder, 
skal have det ideelt indbyrdes. At personalet har det godt 
sammen, giver dem alle både styrke og lyst til at præstere 

Peder J. Madsen 
runder det skarpe 
hjørne

Chefen på Hotel Koldingfjord arbejder for altid at være 
stedet, som gæsterne automatisk vender tilbage til.

deres ypperste overfor gæsterne, er hans klare opfattelse: 
Samtidigt betyder fællesskabet en forhøjelse af hotellets 
kvaliteter, som gør, at mange af gæsterne føler sig tiltruk-
ket af stedet og alene af den årsag vender tilbage for at 
opleve atmosfæren i de naturskønne omgivelser på ny. 
’Det er en god måde at få stamgæster på,’ konstaterer 
Peder.
   ’Vi sørger altid for at få et feed-back fra vore gæster, og 
jeg har den glæde at kunne konstatere, at kun uendeligt 
få af vore gæster udtrykker misbehag med vor standard 
eller vor service,’ siger en ellers ydmyg Peder L. Madsen, 
der på lige nøjagtigt det punkt har svært ved at skjule sin 
stolthed og begejstring.
   Denne høje tilfredsheds-procent skal ses på baggrund 
af, at hotellet har 132 værelser med 30.000 overnatninger 
om året!
   ’Selvsagt kan vi begå en fejl,’ siger Peder, ’men retter 
man fejlen øjeblikkeligt og samtidigt giver en uforbehold-
en undskyldning, så har man vist sin gode vilje og er kom-
met langt med hensyn til at imødekomme og tilfredsstille 
kunden.’
   I forbindelse med seneste årsskifte (2017/18) ud-
nævntes Peder til ’Årets Koldingenser 2017’, og dermed 
opnåede han al den værdighed og respekt, en sam-
fundsborger kan ønske sig. Udnævnelsen fandt sted på 
historiske Koldinghus, og overrækkelsen af diplomet 

Af Preben Jack Petersen 
preben@travelpeople.dk

Peder J. Madsen – administrerende direktør 
på Hotel Koldingfjord siden 2008 og valgt til 
’Årets Kolding-borger 2017’.
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blev foretaget af byens borgmester, Jørn Pedersen (V), 
ledsaget af en tale om Peders mange gode egenskaber 
og ikke mindst om hans ildhu for den by, han nu har boet 
og virket i gennem de seneste 10 år. Borgmesteren sagde 
bl.a., at Peder er et eksempel på, hvordan man som til-
flytter kan blive en værdsat og respekteret erhvervsmand 
i det lokale miljø samtidigt med, at han – Peder – i vide 
kredse har optrådt som en særdeles fornem ambassadør 
for Kolding Kommune. 

Debat i lokalområdet
Parallelt med, at Peder stiller sig i spidsen for et intimt 
familieklima i personalestaben, opretholder han en faglig 
disciplin. De to faktorer kan sagtens kombineres, siger 
han. Eksempelvis forklarer han for unge mennesker, der 
ansættes på elevkontrakter, at når mødetiden om mor-

genen er kl. 07, så er det kl. 07 og ikke kl. 07,05.
Sker det alligevel, at et ungt menneske møder ind for sent, 
er det nok muligt, at vedkommende slipper med en advar-
sel både første og anden gang. Men opfatter Peder situa-
tionen som ren slendrian, bliver forældrene underrettet, 
og hjælper en sådan henvendelse heller ikke, ophæves 
lærlingekontrakten!
   ’Heldigvis er det sket kun et par gange, at jeg har måttet 
skride til ophævelse af en lærlingekontrakt,’ fortæller 
Peder, som kalder det trist, når dette må ske. ’Men,’ som 
han også siger, ’hvis ikke man kan møde til arbejdstids 
begyndelse, så er der helt sikkert også andre ting, der ikke 
sker efter bogen, og så hører vedkommende ikke hjemme 
på Hotel Koldingfjord.’
   Peders disciplin blev for et par år siden genstand for of-
fentlig debat i lokalpressen i Kolding. Deltagelsen i debat-

Hotel Koldingfjord, julemærkehjem siden 
begyndelsen af 1900-tallet og hotel fra 
år 1988, vil altid fremstå som ’the best 
one’ i Peders perspektiv.

PETER J. MADSEN

ten var stor fra befolkningen, og ikke mindst pædagoger, 
herunder mange skolelærere, gav udtryk for deres sympati 
for hoteldirektørens synspunkter. Hotel Koldingfjord’s ry 
som lærested steg med adskillige point, og personligt gik 
Peder J. Madsen ud af diskussionen med stor respekt og 
tillid. 

’Mit job er min hobby’
’Har du ved andre tilfælde haft synspunkter, der har givet 
anledning til offentlig debat af samme dimensioner som her – 
måske sager, der ligefrem har været skelsættende for dig selv?’ 
   ’Der opstår ofte ideer i hovedet på mig, og ind imellem 
viser nogle af dem sig heldigvis også at kunne medføre 
noget positivt. Jeg har altid været privilegeret ved at være 
ansat steder, hvor der har været rum for at prøve ideer 
af. Nogle gange kan de bære, og andre gang falder de til 

jorden med et brag. Jeg tror, det er væsentligt for, at vi 
som mennesker og medarbejdere kan blomstre, at vi får 
lov til at leve idéer ud, og har oftest kunnet konstatere, at 
uanset hvordan det ender, bliver vi alle sammen som regel 
klogere!’ 
   ’Dine venner siger, at du lever og ånder for Hotel Kol-
dingfjord?’
   ’Det er nok ikke forkert sagt. Mit job er også min hobby, 
selvom jeg godt véd, at det ikke er helt politisk korrekt 
at sige sådant. Men for mig flyder arbejdstiden og fritid 
sammen, hvilket dog ikke altid er helt sundt for hverken 
virksomheden eller mig. Men selv har jeg det udmærket 
med den livsstil.’
   Peder siger videre i samme forbindelse:
   ’Her foran min 50 års dag skal det dog ikke være no-
gen hemmelighed, at en af mine tanker for fremtiden er 
at blive bedre til ind i mellem at fjerne mig lidt fra Hotel 
Koldingfjord. For nylig har jeg opfordret alle afdelings-
ledere på hotellet til at tage ud og opleve andre hoteller 
og restauranter. Vi har alle sammen brug for inspiration, 
og det kommer ikke ved at gå her hjemme i vor egen 
verden.’ 
   ’Hvilket hotel i Danmark og/eller udlandet står på din favor-
itliste?’
’De seneste par år har jeg nydt ferien i Sydfrankrig. Her 
er det for mig en fast del af opholdet, at jeg indtager en 
frokost på terrassen ved Hotel Negresco i Nice. Negresco 
er på den ene side en masse historik om fortidens dyder, 
og samtidigt har hotellets fornemme restaurant et udbud 
af veltilberedte menuer, udsøgt betjening – og desuden 
tænkes der nyt både i stilen, atmosfæren og gastrono-
mien. 
   Blandt mine særlige hoteloplevelser indgår også den le-
gendariske søndagsbrunch på The Waldorf Astoria i New 
York. Jeg har besøgt stedet to gange med gode venner, og 
vi kommer helt sikkert tilbage, når hotellet genåbner efter 
den store renovering, det i øjeblikket gennemgår.’
 
’Poul Jacobsen er et ordentligt menneske’
’Hvad er din livret madmæssigt? Og er det en ret, du selv 
ynder at tilberede, eller smager den bedst, når du lader andre 
stå for tilblivelsen?’
’Jeg er hver dag omgivet af fantastisk mad fra vort team 
af dygtige kokke. Det sætter sine spor og har resulteret i 
et lidt højere BMI, end jeg kunne ønske. Der er plads til 
forbedring, må jeg desværre indrømme. 
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   Når jeg selv skal tilberede en middag, er det 
gerne på Weber-grillen hjemme på terrassen 
på Louisehøj (privatboligen. Red.). Vor køkken-
chef på Hotel Koldingfjord, Jesper Kristensen, 
mener, at jeg kun kan tilberede grillede kam-
muslinger og helstegt kalvemørbrad. Men det 
er da heller ikke så slemt at blive udsat for på 
en sommeraften – eller hvad? Jeg nyder gode 
råvarer i sæsonen: de sidste kogte, hvide asparges med 
rejer fra Rømø nydes Sankt Hans aften, hvorimod der ikke 
serveres jordbær i december.’
   ’Hvilken person er dit idol i dansk hotel- og restaurant-
branche?’ 
’Mit rigtige hotelliv startede på Hotel Fjordgården i 
Ringkøbing, mens Poul Jacobsen var direktør på stedet. 
Jeg er og har altid været en stor beundrer af Poul, der i 
dag er chef på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, 
for hans enorme drive og engagement. Poul går altid selv 
foran, uanset om der skal tages en tørn i opvasken eller 
bydes velkommen til hotellets gæster ved fordøren. Han 
besidder enorm empati, og han har altid anerkendt virk-
somhedens medarbejdere som den væsentligste ressour-
ce. Dertil er han et helt igennem ordentligt menneske!’ 
   ’Det er jo netop det, dine venner og bekendte også siger om 
dig …?’

   ’Det har jeg ingen kommentarer til. Men nu spurgte 
du jo om, hvem som er mit idol. Og svaret er altså Poul 
Jacobsen.’
   ’Hvad er dine fremtidsplaner overordnet set?’
’Jeg synes, at der sker vildt mange spændende ting i vor 
branche. Meget har udviklet og ændret sig i de seneste 
20 år, så jeg glæder mig til den fortsatte udvikling i de 
næste par årtier. For min personlige del håber jeg på 
fortsat mange nye, interessante år på Hotel Koldingfjord, 
hvor jeg sammen med fantastiske kolleger kan føre dette 
enestående sted videre. Jeg holder meget af Kolding og 
Østjylland i det hele taget. 
   Imidlertid bør fremtiden også byde på nye oplevelser og 
ny læring, hvorfor jeg lige har tilmeldt mig et kursusforløb 
ved Folkeuniversitetet i Kolding. Nu skal der lidt andet 
mellem ørerne end hotelsnak.’ 

Når Peder ferierer i ud-landet, 
lægger han gerne vejen forbi 
sydfranske Nice og indtager 
en fro-kost på terrassen foran 
Hotel Negresco, der tjener til 
inspiration ved at mikse for-
tidens dyder med nytænkning i 
gastronomi, stil og atmosfære.

PETER J. MADSEN

Peder Juelsgaard Madsen – CV

Født 1. marts 1968
Familiestatus:     Ugift

Jobudvikling:

Juli 1989:    Højere handelseksamen på Ringkøbing Handelsskole og 
     Handelsgymnasium.
Aug. 1989 – Sept. 1992:  Ringkjøbing Landbobank A/S. (To-årig elevuddannelse og et år 
     som bankassistent).
Sept. 1992 – Nov. 1995:  Salgschef på Hotel Fjordgården A/S, Ringkøbing.
April – Maj 1994:   Deltager på Rotary Group Study Exchange til Sydafrika.
Nov. 1995 – Maj 1999:  Turistgruppen Vestjylland. (Projektkoordinator for udvikling af kursus- og  
     konference-virksomheder i Regionen henholdsvis Souschef).
Maj 1999 – December 1999:  Direktør for Dansk Kroferie – (i dag Danske Kroer & Hoteller).. 
Januar 2000 – Januar 2007:  Direktør på Hotel Fjordgården A/S, Ringkøbing.
Januar 2007 – April 2008:  Direktør på Hotel Opus, Horsens. (Åbnet Oktober 2007).
April 2008 –     Adm. direktør på Hotel Koldingfjord A/S.
September 2009 – Juni 2012:  Sideløbende uddannelse: Afsluttet Diplomlederuddannelse i Service 
     Management ved Chester University, England. 

Tillidsposter: 

Formand for Kolding HF og VUC.
Formand for Horesta’s Jubilæumsfond.
Formand for Kolding Hotelvært- og Restauratørforening.
Medlem af bestyrelsen for TV Syd A/S.
Medlem af bestyrelsen for Koldingegnens Lufthavn, Vamdrup.
Medlem af Bevillingsnævnet i Kolding Kommune.
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JACOB NITTER 
SØRENSEN

 BLEV NY CEO 
I AIR GREENLAND

Af Preben Jack Petersen 
preben@travelpeople.dk

Bestyrelsen valgte det sikre kort 
– og supplerer desuden direktionen 

med en vicedirektør

Air Greenland fik lørdag 20. januar i år ny CEO, idet Jacob Nitter Sørensen, der 
har været konstitueret i stillingen siden maj 2017, blev fastansat. Beslutningen 
herom blev taget på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, som blev holdt på 
konferencehotellet Crowne Plaza i København. Beslutningen var enstemmig, 
hedder det i en pressemeddelelse, der udsendtes to dage efter mødet.
   Air Greenland stod pludselig uden CEO, da den hidtidige, Michael Højgaard, 
blev afskediget med dags varsel i foråret 2017. Årsagen til afskedigelsen er 
aldrig blevet officielt meddelt, men rygter har gjort gældende, at den var et 
resultat af, at Michael havde indkøbt en brugt helikopter for et millionbeløb, 
selvom den ikke var i stand til at komme i luften og derfor blot henstod i en 
hangar. Men uanset de faktiske omstændigheder i det anliggende stillede 
bestyrelsen sig selv og selskabet i en akut forlegenhed, idet man ikke før af-
skedigelsen havde sikret sig en efterfølger til Michael. Og den udfordring, der 
dermed opstod, skulle vise sig at skabe større vanskeligheder end forventet.
   Trods annoncering både i Grønland og i Danmark samt engagement af head-
hunterbureauet O&B indkom kun et meget lille antal ansøgninger, og ingen af 
disse var ifølge bestyrelsens opfattelse brugbare. Enkelte af dem var i øvrigt 
fra medarbejdere i Air Greenland.
   Da billedet tilsyneladende ikke ændrede sig, valgte man på bestyrelsesmød-
et 20. januar at udpege den konstituerede Jacob til ordinær CEO.
   Når man læser om Jacob i formand Søren Lennert Mortensens beskrivelse af 
ham i den udsendte pressemeddelelse, må det konstateres, at der er tale om 
en dygtig mand:

Jacob Nitter Sørensen – ny CEO i Air Greenland.

JACOB NITTER SØRENSEN
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   ’Jacob har fungeret i stillingen de seneste ni måneder, i 
hvilken periode der har været adskillige udfordringer, som 
Jacob har matchet til bestyrelsens fulde tilfredshed. Han 
har leveret både til driften og til udviklingen af selskabet. 
   Air Greenland står overfor store omstruktureringer i 
forbindelse med forberedelsen til en ny infrastruktur, og 
samtlige medlemmer af bestyrelsen er enig i, at Jacob er 
den rette til at lede selskabet igennem forandringerne.’
   Som en ekstra foranstaltning installerer bestyrelsen dog 
et supplerende led ved at ansætte en vicedirektør, hvilken 
disposition, i henhold til pressemeddelelsen, ’tager sigte 
på at sikre, at Air Greenland’s omstilling til en ny konkur-
rencesituation får højeste prioritet.’ 
   Næppe var pressemeddelelsen offentliggjort i Grønland, 

før det væltede ind med lykønskninger til Jakob både på 
Facebook og den grønlandske nyhedssite sermitsiaq.ag.

Hvad den megen søgen efter kandidater til CEO-stillingen 
har kostet i form af annoncer og engagement af head-
hunter m.v., fortæller historien indtil nu ikke noget kon-
kret om.
   Jacob blev uddannet pilot i år 2000 og har været ansat i 
Air Greenland lige siden. Da han overtog CEO-stolen i maj 
i fjor, kom han fra en ledende stilling som flyvechef med 
ansvar for flyveoperationen og det flyvende personale. 
Udover at være flyvechef havde han position som chefpi-
lot og kaptajn på Dash-8-flyene og var desuden Training 
Manager. Frem til september i år læser han til Post Gradu-

Michael Højgaard, der blev afskediget i maj 2017 og dermed den, 
som indirekte blev årsag til den lange proces angående CEO-skiftet.

Bestyrelsesformand Søren Lennart Mortensen

’Vi fandt en god 
løsning på CEO-
problematikken.’

ate Degree i Air Transport Management ved City Universi-
ty i London.
   Søren Lennert Mortensen, der af profession er ejen-
domsmægler, er bestyrelsesformand i Air Greenland og 
selvsagt udpeget af Grønlands Selvstyre. Udover yder-
ligere et bestyrelsesmedlem, valgt af Selvstyret, består 
bestyrelsen af to Air Greenland-medarbejdere samt af 
fire medlemmer fra SAS henholdsvis Staten. Det er Claus 
Holstein, administrerende direktør for Aalborg Havn, og 
Bjarne Eklund, fhv. chef for det daværende brasilianske 
luftfartsselskab, Varig Airlines, samt administrerende 
direktør henholdsvis bestyrelsesformand i Danmarks 
Turistråd, begge repræsenterende Staten, foruden SAS’s 
to repræsentanter, Leif Rasmussen, chef for SAS Cargo, og 
Jan Torberger, finansdirektør hos SAS. 

JACOB NITTER SØRENSEN
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Af Preben Jack Petersen 
preben@travelpeople.dk

CHRISTINE ENGEN
fejrede 50 år i 

Guldsmeden’s junglepool

CHRISTINE ENGEN, norsk af fødsel og med bopæl i 
Gentofte nord for København siden 2004, har gjort sig 
bemærket i rejsebranchen som eksponent for udenland-
ske firmaer, der har haft et ønske om at markedsføre sig i 
Skandinavien og Baltikum. Primært træder hendes virk-
somhed, United Spirit Nordic, ind i stedet for de traditio-

nelle turistbureauer, som føler sig udkonkurreret af det 
digitale univers.
   Christine har universitetsuddannelse fra Oslo og 
arbejdede i en årrække for Star Tour i Norge, inden hun 
kom til Danmark. Sidste sommer rundede hun 50 år og fej-
rede det i eftersommeren med nogle af sine lokale kunder, 

Anne Klintfält, marketingchef hos United Spirit Nordic, underholder sig 
med to af gæsterne, Geoff Wood, DNATA, og Gina Kragh, Jysk Rejsebu-
reau, ved fødselsdags-receptionen.

Christine Engen (t.h.) med en af sine  
medarbejdere, Nanna Gjerstrup. 

Thomas Harrison, Seadream, Bo Gryckdal, Emirates, og Rikke 
Andreassen, USA Tours, med Christine Engen, længst til højre. 

Ulrik von d’Ahe og Klaus Bigum, begge fra British 
Airways, og Erik Haug, Apollo Reiser, Norge, var taget 
til København for at gratulere Christine.

private venner samt medarbejdere fra det eget firma.
   Fejringen fandt sted på Guldsmeden’s nye hotel i 
Gyldenløvesgade i København, Manon les Suites Hotel, 
hvor gæsterne føler sig hensatte til den tropiske verden 
med hængende planter og junglepool.
   United Spirit påtager sig både langsigtede opgaver såvel 
som mere kortvarige. Et eksempel på en af de længere-
varende er hendes repræsentation af tvillingestaten Trini-
dad-Tobago i Caribien, hvor det i løbet af seks år lykkedes 
at forøge antallet af skandinaviske turister fra nogle få 

hundrede hoveder om året til i alt 25.000. Denne kraftige 
stigning skete på baggrund af en aftale med det tyske 
luftfartsselskab Condor om to ugentlige flyvninger direk-
te til Tobago, ligesom Apollo introducerede charterfly fra 
København/Stockholm til det caribiske ø-paradis.
   Aktuelt repræsenterer Christine desuden Syd-Afrikas 
officielle turistvæsen samt verdens største sejlskibsrederi, 
Clipper i Monaco.
Endvidere er hun i gang med at forhandle en kontrakt i 
Dubai på plads.
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RECEPTIONDORTE KRAK

Dorte Krak, administrerende direktør i Arp Hansen Hotel Group, sød og glad, 
fotograferet på sin 50 års dag mandag 27. november af Preben Pathuel.

DORTE KRAK var 25 år gammel, da hun i 1992 begyndte 
som almindelig sælger hos Arp-Hansen Hotel Group. Hen 
ad vejen arbejdede hun sig op ad stigen, og siden år 2003 
har hun været administrerende direktør for hele hotel-
gruppen, der i dag omfatter 12 hoteller – det ene i Aarhus 
og alle øvrige i Københavns-området.
   I 2017 kunne hun således fejre sit 25 års jubilæum hos 
Arp-Hansen og desuden sin 50 års fødselsdag. Det skete 
ved en stor reception på Arp-Hansen Tivoli-hotel på 
Kalvebod Brygge i København, hvor hun samtidigt kunne 
glæde sig over at have et indestående på sin private bank-
bog på ikke mindre end DKK 140 mio.! Ved receptionen 
gik det også op for hende, hvor feteret hun i realiteten er. 
Ikke blot vennekredsen var mødt frem for at ønske tillyk-
ke, men topchefer hos de mest betydningsfulde forret-
ningsforbindelser og leverandører stod i den lange kø af 
gratulanter. Det var et show uden lige for et ellers beske-
dent menneske, der til daglig ikke lader strålekasterlyset 
rette mod sig. Både udadtil og blandt medarbejderne er 
hun kendt som en pligtopfyldende person, driftssikker og 
uden nogen form for slinger i valsen.

Startede som sælger 
hos Arp-Hansen

Dorte Krak fejret som en feteret Dronning, da hun 
rundede de 50 år.

Af Preben Jack Petersen 
preben@travelpeople.dk

 – og er i dag tre-cifret millionøse!

Ex-kommunistisk højborg
Starten for Dorte i Arp-Hansen Hotel Group skete i den 
centrale salgsafdeling, der var indrettet i Kommunister-
nes ex-højborg i hjørnebygningen Bredgade-Dronningens 
Tværgade, hvorfra også det kommunistiske dagblad Land 
og Folk var blevet udgivet. Kommunisterne havde således 
indrettet sig i den del af hovedstaden, der udgjorde noget 
af det mest højborgerlige og mest kapitalistiske Køben-
havn med de dyreste juvel- og pelsbutikker i de omkring-
liggende gader. Men da Danmarks Kommunistiske Parti 
(DKP) blev opløst, købte Arp-Hansen Hotel Group det 
tidligere ’røde’ partihovedkvarter. De direkte telefonlinjer 
til Moskva blev klippet over, og dertil gik håndværkere i 
gang med en totalrenovering af den i og for sig mondæne 
bygning, som oprindeligt stammer fra 1680, og som stod 
klar til indvielse som luksushotel med navnet Hotel Phø-
nix i 1991.
   Salgsafdelingen, der naturligt nok også inkluderede mar-
keting, havde Annett Mottlau som chef, og udover Dorte 
Krak var en jævnaldrende dame ved navn Lone Bøgh an-
sat. De var begge sælgere, og de tre kvinder fik en fælles 
sekretær ved navn Dorte Nielsen stillet til rådighed. 
   Udover Hotel Phønix bestod Gruppen dengang af Pak-
hushotel 71 i Nyhavn, Hotel Opera nær Det Kongelige 



48  TRAVEL PEOPLE -JAN. KVT. 2018

XXX

49  TRAVEL PEOPLE - JAN. KVT. 2018

Teater, Hotel Christian IV nær Kongens Have, Hotel 
Astoria henholdsvis Grand Hotel, begge nær Københavns 
Hovedbanegård. Endelig tæller Gruppen Gentofte Hotel, 
hvilket i 1960 blev købt af de to nuværende ejer-brødres 
far, Gentofte-murermesteren Alf Arp-Hansen. Han døde i 
1998.  
   I alt inkluderede Gruppen otte hoteller med tilsammen 
900 værelser. Dem skulle Annett og hendes medarbejdere 
fylde op hver nat – så godt, dette nu lod sig gøre.

Henning og Dorte kører toget
Dorte udnævntes efter forholdsvis kort tid til Sales 
Executive, og da Annett Mottlau på et tidspunkt søgte 
udfordringer indenfor yoga-industrien i Portugal, blev 

Dorte prøvet af som hoteldirektør. Først blev hun chef for 
Astoria, og dernæst for et par andre hoteller, bl.a. Nyhavn 
71.
   Henning Arp-Hansen, der selv bestred posten som 
administrerende direktør i hotelgruppen, havde i nogen 
tid haft et ønske om at overgå til ’blot’ at være arbejdende 
bestyrelsesformand. Den tanke realiserede han så i 2003, 
og han var på det tidspunkt ikke det ringeste i tvivl om, at 
hans efterfølger på CEO-posten skulle hedde Dorte. Han 
anså hende for at være den mest kompetente i enhver 
henseende, og den holdning har han også i dag.
   Dortes direktør-kontrakt blev, hvad lønnen angår, 
skruet sammen sådan, at hun udover en pæn grundløn 
fik en mindre bonus i henhold til de årlige overskud. 

DORTE KRAK

Bonus-gevinsten var ikke så overvældende gennem den 
første årrække, men det har den til gengæld været efter 
finanskrisen i 2008 og specielt i de seneste fire til fem år.
   Fra 2003, da Dorte overtog posten som administreren-
de direktør, til i dag er det lykkedes hende at opspare en 
samlet kapital i omegnen af DKK 140 mio.!
   Det forholdsvis store beløb for den nu 50-årige hotel-
direktør vidner ikke blot om, at Dorte er en pige, der ikke 
strør om sig med penge, men fortæller samtidigt noget om 
brødrene Birger og Henning Arp-Hansen, der er hoved-
ejere af Arp-Hansen Hotel Group, som arbejdsgivere. Et 
menneske, de har tillid til, og som de i øvrigt finder dygtig 
og pligtopfyldende, er de også villige til at betale – eller 
belønne, om man vil – på en ordentlig måde. Det har også 

givet sig udslag i, at 10 pct. af firmet er overladt til Dorte, 
hvorefter Birger og Henning tilsammen sidder på de 90 
pct. med en privat kassebeholdning på omkring DKK 1,5 
mia.
   Birger er ikke medlem af den daglige ledelse, men som 
’betydelig aktionær’ sidder han selvsagt i bestyrelsen og 
er også medbestemmende, hvad udviklingen angår. Men i 
det daglige er Henning som bestyrelsesformand og Dorte 
som CEO dem, der kører toget og bestemmer farten. Hen-
ning kigger gerne indenfor på hotellerne, når han har tid. 
I særlig grad har Nyhavn 71 hans kærlighed og Gentofte 
Hotel lige så.  Dorte har som grundregel, at hun sørger for 
dagligt ’at have et ærinde’ på mindst et af hotellerne.
   Direktørerne på de enkelte hoteller sidder sædvanligvis 

En del af Tivoli-direktør Lars Liebsts 
gavepakke til Dorte på hendes 50 
års dag bestod af denne æresvagt 

me fire små Tivoli-gardister. 
(Foto: Preben Parthuel.)



50  TRAVEL PEOPLE - JAN. KVT. 2018

RECEPTIONDORTE KRAK

kun nogle få år hvert sted, inden de roterer til et andet 
hotel.
   Den overordnede styring af salget har Birthe Becker an-
svaret for. I branchen har hun ry for at være en af landets 
bedste sælgere, når det gælder hotelværelser. Hun og 
hendes medarbejdere har 4.000 værelser at sælge – pr. 
nat!

Airbnb
Da Dorte gjorde sin entré hos Arp-Hansen, medbragte 
hun en cand. merc.-eksamen i bagagen. Den er siden ble-
vet suppleret med andre eksaminer.
   Privat bor hun i Værløse på nordvestsiden af Køben-
havn. Hun lever som single, men har desuagtet en stor 
omgangskreds. Jogging indgår i fritidsaktiviteterne, og 
ferie holder hun gerne i Jylland, hvor Svinkløv Badehotel 
gennem mange år var hendes foretrukne feriested. Pågæl-
dende badehotel nedbrændte som bekendt 26. septem-
ber 2016.
   Når pressen anmoder Henning Arp-Hansen om et inter-
view, henviser han altid journalisterne til Dorte, såfremt 
emnet, der skal interviewes om, gælder firmaet eller hotel-

branchen generelt. Han mener, at Dorte udtrykker eksakt, 
hvad han mener. Kun hvis nogen vil skrive om privatper-
sonen Arp-Hansen, om hans opvækst og forholdet til hans 
for længst afdøde far, stiller han selv op. Men som han 
siger: ’Hvorfor skulle nogen dog have interesse i at vide 
noget om det ..?’
   Dorte kender firmaets politik og strategi til fulde: At 
man koncentrerer sig om hoteller på centrale pladser, og 
at man hellere vil eje sine hotelbygninger i stedet for at 
leje. Det er de to hovedpunkter i strategien, og ud fra dem 
kan man samtale om næsten hvad som helst, mener Hen-
ning. Så er der naturligvis også det nye ’fænomen’, Airbnb, 
som hotelbranchen som helhed i dag betragter som en 
seriøs konkurrent, mens man for kun få år siden afviste 
at betegne dem som kollega. Dorte mener, at den tradi-
tionelle hotelbranche bør tænke over, hvordan man skal 
trække de mistede kunder tilbage fra Airbnb. At Airbnb 
nu har omkring tre millioner overnatninger i Danmark pr. 
år og omsætter for DKK 800 mio., er for meget til, at man 
blot kan lade som ingenting.
   ’Det giver i hvert fald noget at tænke på,’ konstaterer 
Dorte Krak.

Tre glade gratulanter, der deltog i Dorte Kraks 50 års fødselsdagsfest på Arp-Hansens Tivoli-hotel på Kalvebod Brygge i København, var Lis 
Thomsen, indehaver og direktør for Park Hotel i Frederikshavn, hendes datter Helena Thomsen, der bestyrer Mærsk McKinney's kursushotel 
på Strandvejen i Vedbæk, samt Peter Chr. Jensen, direktør på Ruths Hotel i Skagen. Peter har den fornøjelse, at Dorte har sæde i bestyrelsen 
for Ruths Hotel.



VI HUSER ALLE FORMER FOR EVENTS
På Crowne Plaza Copenhagen Towers i Kø-
benhavn betyder ordet bæredygtighed ikke, 
at vi er kedelige. Tværtimod kombinerer vi 
kvalitet, komfort og service med innovative, 
bæredygtige løsninger. Så når vi hjælper med 
at gøre dit møde, fest eller event til en succes, 
tager vi ansvar for såvel gæsten som for ver-
den omkring os. 

Uanset hvor i verden dine gæster kommer 
fra, gør Crowne Plaza Copenhagen Towers 
centrale beliggenhed hotellet til et oplagt 
mødested.

GRØN, GRØNNERE MØDESKOV
Vores nye Atrium udgør et unikt, ultramo-
derne og fleksibelt møde-, konference- og 
eventcenter og er ikke alene velegnet, hvis 
du vil gøre mødedagen eller konferencen 
lidt anderledes. 

Mødeskoven udgør også en unik base for 
specielle events, som fx.: Modeshows, fester 
med DJ, ferniseringer, produktlanceringer, 
teambuilding, workshops, receptioner, fore-
drag m.v. 

Kontakt os og fortæl om dine ønsker.

FAKTA
1.400 m2 mødeskov
60 træer / 4.500 bundplanter
Udvalgt af arkitekt Raoul Skrein
fra Forster & Partners
Beplantet af firmaet OXYGREEN
Plads til 400 siddende 
eller 800 stående gæster
Udlejes lør/søn fra kl. 08-06, 
man-fre fra kl. 15-06
Mulighed for dagspakker med 
fuld catering og overnatning
Central beliggenhed
Shuttleservice til/fra 
Københavns Lufthavn

Crowne Plaza Copenhagen Towers
Ørestads Boulevard 114
2300 København S

T — +45 88 77 66 99
W — cpcopenhagen.dk
E — meetings@cpcopenhagentowers.com

Brug vores nye 
1400 M2 mødeskov 
præcis som du vil!
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Atlantic Airways     Vagar Airport      FO-380 - Sørvágur      Faroe Islands      Tel: +298 34 10 00        www.atlantic.fo

Flyv til 
Færøerne

Weekend ophold på Færøerne 
incl. fly t/r, 2 nætter på 4* hotel
– priser fra kun

Få en oplevelse med total forkælelse og ro
Tag en smuttur til Færøerne og forkæl jer selv med nogle fantastiske oplevelser i den over-
vældende smukke og barske natur, oplev kulturen i det lille ø-samfund og ikke mindst – 
smag på de bedste råvarer og få en gastronomisk oplevelse i absolut verdensklasse. 

Læs mere og bestil din rejse på 
www.atlantic.fo

597,-
Envejs pris fra København, Billund eller Aalborg
– priser fra kun

2.695,-


