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SØren SvenDSen 
vIL bLIve nr. 1
Søren Svendsen, 
chef for Aalborg Luft-
havn, satser på at 
gøre den nordjyske 
lufthavn til provin-
sens største med en stor trafik til og fra udlandet.
   Sammen med sin marketingchef, Rikke Mølga-
ard, er han gået på strandhugst i Aarhus-regionen 
samt i det øvrige Midt- og Øst-Jylland for at få 
de flyrejsende herfra til at benytte den nordjyske 
lufthavn.
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mIcHAeL bInZer  
– FrA FLY  
TIL TeLe
Michael Binzer 
overgår pr. 1. april fra 
Air Greenland til det 
grønlandske Televæ-
sen, hvor han skal stå i spidsen for udviklingen af 
mobiltelefoni og Internettet.
   Michael kritiserede for tre år siden de daværende 
magthavere for ’nepotisme og kammerateri’, hvilket 
ikke har fået det nuværende Landsstyre til at ude-
lukke ham fra det nye topjob.
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AmAnDA’s STore 
TA-SeLv-borD
Amanda Jacobsen 
overflyttede over 
en periode på tre år 
DKK 138 millioner 
fra diverse bankkonti 
hos Nordea tilhørende Gate Gourmet, hvor hun 
arbejdede, til sin privatkonto i Nykredit Bank, uden 
at nogen medarbejder i de to pengeinstitutter fandt 
transaktionerne mærkværdige. Pengene gik til et 
luksusliv med stor strandvejsvilla i Vedbæk samt 
dyre udlandsrejser til sig og sin familie – og des-
uden til højeste chef hos Gate Gourmet i Schweiz!
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HenrIK FUGLSAnG 
rUnDer 60 År
Henrik Fuglsang, 60 
år i december, har 
på godt og vel 20 år 
banket Nyhavn Rej-
ser op fra stort set 
ingenting til et firma med eksklusive rejser til hele 
verden og en årsomsætning på omkring DKK 300 
millioner. Med et passagertal på ca. 15.000 svarer 
det til, at hver kunde i gennemsnit betaler DKK 
20.000 for sin rejse. I øjeblikket annoncerer Nyhavn 
Rejser med krydstogtsrejser på 100 dage til mere 
end DKK 100.000 pr. person. ’Skynd Dem, inden 
der bliver udsolgt,’ hedder det i annoncen.
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GoDSeJerFrUen  
oG FerIemeSSen
Malida Lebrecht Hye, 
ung godsejerfrue fra 
Stevns, præsenterer 
i januar en helt ny 
Ferie & Fritid-messe i 
Bella Center, hvor der lægges vægt på diverse te-
maer, bl.a. sport.
   Malida startede i Bella Center’s kasse og Informa-
tion som studenterhjælp i 1997 og blev hængende. 
Hun er nu udset til at være den, der skal redde fe-
riemesse-arrangementerne, der i de seneste år ikke 
har kørt optimalt. Der er derfor store forventninger, 
både interne og eksterne, til Malidas nye koncept.
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PArADIS PÅ 
ITALIenSK
Toscana er kendt 
som Italiens spi-
sekammer – og 
den beskrivelse er 
absolut ikke forkert. 
Det kan mange danske turister skriver under på. 
Toscana er imidlertid meget mere end gode re-
stauranter, pizzeriaer og taverner, rapporterer Lise 
Dakinah i denne udgaves Destination Report.  
   Lise har kørt rundt mellem duftende pinjetræer, 
og mellem træerne i det bakkede terræn mødte 
hun masser af både vildsvin og vilde kaniner. 
Begge dyr havner på middagsbordene, fremgår 
det af restauranternes menukort.
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rIIS reJSer 
PÅ SJÆLLAnD
Siden 1898 har det 
ærkejyske Riis Rejser 
eksisteret i Jylland, 
men i 2007, således 
109 år senere, købte 
virksomheden Dania Rejser i Kgs. Lyngby og 
gjorde dermed sin entré på østsiden af Storebælt. 
   Ejerne af Riis Rejser, Jacob og Søren Riis, startede 
med at omdøbe Dania Rejser til Riis Rejser og tabte
dermed det meste af segmentet Operarejser, som 
var en niche hos Dania. Alligevel mener iagttagere, 
at de to jydebrødre har gjort det godt, og den op-
fattelse dokumenteres også af årsresultaterne.
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FLY-KLÆDT  
er veLKLÆDT
For mange luftfarts-
selskaber er perso-
nalets uniform et vig-
tigt signal til omgi-
velserne om elegan-
ce og kvalitet, og der lægges store beløb ned i det- 
te klædelige element. Skræddermesterfirmaet Ce-
lli Freifeldt har specialiseret sig i uniformer til det 
flyvende personale og leverede i 1990’erne flotte 
uniformer til Sterling Airways og Maersk Air. Et luft-
fartsselskab, der i dag ville have store chancer for at 
hjemtage førsteprisen i en uniformskonkurrence, er 
det Dubai-baserede Emirates.
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ÆrLIGe mADSen 
SAGDe FArveL
Poul Erik Madsen, 
der i årene 1983-96 
var chef for Fritids-
rejser i Danmark, er 
afgået ved døden 
efter længere tids sygdom. Han blev 67 år.
   På den positive bane vil Poul Erik blive husket 
som den, der gjorde svenske Fritidsresor kendt på 
det danske marked. Da han overtog chefstolen i 
det danske selskab, var der ikke mange danskere, 
der vidste, hvad Fritidsrejser var, men da han slut-
tede 13 år senere, var Fritidsrejser – der i mellemti-
den havde ændret navn til Star Tour – næsten lige 
så stort som Spies/Tjæreborg.
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6 7

Lufthavnschef Søren Svendsen har en 
drøm om, at Aalborg Lufthavn skal 
være Danmarks næststørste.

SØREN SVENDSEN (60), chef for Aalborg Luft-
havn siden 1. juni 2008, har en drøm om, at ’hans 
lufthavn’ skal blive Danmarks næststørste – dvs. 
kun overgået af Københavns Lufthavn i Kastrup 
og dermed indtage positionen som landets største 
provinslufthavn.
   Om ønsket går i opfyldelse, vil kun tiden vise. Men 
Søren, der har en fortid i SAS, bl.a. som Jyllands-
chef med base i Billund, har i hvert fald lagt mange 
kræfter i projektet, og selvom Cimber Sterling’s 
konkurs i maj kom meget på tværs, så har Aalborg 

Lufthavn siden september haft et udbud af flysæder 
til København af samme størrelsesorden som før 
konkurstidspunktet: 
   ’Et lille problem er dog, at man ikke har samme 
antal frekvenser, idet både SAS og Norwegian flyver 
med større maskiner end, hvad Cimber Sterling 
gjorde – og med færre frekvenser bliver der automa-
tisk færre passagerer,’ konstaterer Søren.
   
Kursskifte 
Udenrigstrafikken er derimod Aalborg Lufthavns 
solstrålehistorie. For tre år siden blev det således 
besluttet at foretage et strategisk kursskifte, ifølge 
hvilken plan man går efter primært at blive en uden-
rigslufthavn i stedet for blot at være en lufthavn med 
indenrigs-status:
   ’Den transformation er stadigvæk i fuld gang, og 
for hver måned og år kommer vi stadig tættere på,’ 
fortæller Søren. ’Vi har i 2012 budt velkommen til 
både spanske Vueling og Turkish Airlines, ligesom 
KLM har øget til tre daglige afgange til Amsterdam. 
Desuden har Norwegian åbnet en rute til Berlin. 
Frem til september har vi haft en fremgang i uden-
rigstrafikken på 11 pct. i forhold til samme periode 
i fjor.’
   For Aalborg Lufthavn er det et must at tiltrække 
flere passagerer. Kun derved kan man friste både de 
hjemlige luftfartsselskaber samt udenlandske til at 
åbne nye ruter på Aalborg. Og når der er et større 
udbud af ruter, kommer der helt automatisk flere 
passagerer. Det gælder med andre ord i første række 
om at ’tvinge’ flere passagerer til at rejse via Aalborg 
og gøre brug af bestående ruter. Det er som ringe i 
vandet …
   
Gratis parkering
Også chartertrafikken er gået flot frem med 10 pct. 
Som helhed har der været tale om et godt år for char-
terrejsebranchen, der leverer tårnhøje loadfactors.
   Søren vurderer, at chartertrafikken indeholder et 
langt større potentiale end, hvad man indtil nu har 
oplevet. 
   Lufthavnens ’hemmelige trumfkort’ overfor ferie-
rejsende består i den gratis parkering, som lufthav-
nen har budt på i flere år – vel at mærke på indhegnet 
og overvåget område. I alt tilbyder man passagererne 
4.000 p-pladser, og endnu flere vil være til rådighed 
til sommeren 2013:
   ’Gratis parkering, uanset om du er væk i én, to 
eller tre uger, er vældigt populært, og dette service-
element får mange nordjyder til at vælge en rejse, der 
udgår fra Aalborg,’ mener han.
   At Aalborg Lufthavn er i stand til at tilbyde pas-
sagererne gratis parkering, mens de andre lufthavne, 
specielt København, men også Billund, stadig opkræ-
ver parkeringsafgift, skyldes ifølge den aalborgen-
siske lufthavnschef, at parkeringsindtægten indgår i 
de andre lufthavnes budgetter, og den kan de derfor 
ikke undvære, når de først har vænnet sig til at have 
de penge at disponere over.
   ’I Aalborg har vi aldrig haft den indtægt og derfor 
heller ikke regnet med den,’ siger Søren, der er glad 
for at have dette element som konkurrence-parame-
ter.

Markedsføringen 
Da Søren Svendsen tiltrådte stillingen som lufthavns-
chef i Aalborg, skete det samtidigt med, at lufthav-
nens daværende informationschef, tidligere journalist 
ved Aalborg Stiftstidende, Ole Vestergaard, gik på 
pension. Derfor skulle også en efterfølger til Ole an-

sættes, og til det job fik man betydeligt flere ansøgere 
end til chefstillingen.
   For Søren kom det hurtigt til at fremstå som 
ganske klart, at Rikke Mølgaard, der blev valgt til 
jobbet, indeholdt langt større potentiale end, hvad 
der behøvedes for at arbejde som informationschef. 
Allerede fra start blev hun derfor ansat som salgs- og 
marketingchef. Og længe skulle der ikke gå, før titlen 
ændredes til salgs- og marketingdirektør.    
   Rikke spiller tæt sammen med Søren. Sammen 
tilrettelægger de kampagner, der i stor udstrækning 
koncentrerer sig om Midt- og Øst-Jylland med særligt 
fokus på Aarhus. Samtidigt sørger de selvsagt for at 
’vedligeholde’ hjemmemarkedet, dvs. Nord-Jylland. 
   67 pct.af markedsføringsbudgettet går til aktiviteter 
i Aarhus-regionen og Midt-Jylland i øvrigt, mens de 
sidste 33 pct. er ’stavnsbundet’ til hjemmemarkedet. 
   Men for at blive større skal Søren og Rikke få flere 
passagerer til at benytte Aalborg Lufthavn, og disse 
nye passagerer skal af gode grunde ikke hentes i 
Nord-Jylland, idet nordjyderne i sagens natur ikke 
rejser ud ad andre lufthavne end Aalborgs egen, 
når de skal på langfart. Og selvom de gør brug af et 
udenrigsfly fra Københavns Lufthavn, så bruger de 
i hvert fald Aalborg Lufthavn for at komme over til 
Djævleøen.
   Aarhus-regionen udgør ifølge Søren en gråzone, 
hvor befolkningen med nogenlunde lige stor gevinst 
kan vælge mellem at rejse til Billund eller Aalborg. 
Der er således en særlig grund til, at to tredjedele af 
markedsføringen sker i det midtjyske.  
   ’Hele Aarhus-distriktet er et uhyre vigtigt område 
for os,’ fastslår Søren. ’Det er herfra, vi indtil nu har 
oplevet væksten, og det er herfra, vi til stadighed skal 
hente vor vækst.’
   ’Vi bruger mange forskellige platforme til kom-
munikation – alt fra online og TV2 Regional til event 
i storcentre m.v.,’ supplerer Rikke, der også oplyser, 

at Aalborg Lufthavn ultimo november lancerer en 
helt ny hjemmeside, der i højere grad end i dag er 
forbrugerorienteret og kommerciel.
   ’Vi har en million besøgende på vor hjemmeside i 
løbet af et år, og mange går ind på sitet for at hente 
inspiration til næste rejse, fordi de allerede har be-
stemt sig for at lade rejsen udgå fra Aalborg,’ tilføjer 
hun. 

Jubilæum 
Aalborg Lufthavn står overfor sit 75 års jubilæum. 

     Aalborg Lufthavn
satser på aarhusianerne
     Aalborg Lufthavn
satser på aarhusianerne

Lufthavnsdirektør Søren Svendsen satser på at 
omgøre Aalborg Lufthavn til en udenrigslufthavn  
på bekostning af indenrigstrafikken.

Aalborg Lufthavns kort over destinationer, hvortil der flyves nonstop, bliver stadig større.

Salgs- og marketingdirektør Rikke Møl-
gaard arbejder tæt sammen med Søren 
Svendsen om Aalborg Lufthavns mar-
kante markedsføring i Aarhus-området.
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Af Preben Jack Petersen.

MICHAEL BINZER, snart 44 år, har i de fem og et 
halvt år, han har været administrerende direktør for 
Air Greenland, forestået en gennemgribende udvik-
ling i selskabet. Han har skabt et mere kundeven-
ligt og kommercielt luftfartsselskab, hvor flyflåden 
i indenrigstrafikken er blevet fornyet, billetpriserne 
er faldet, og samtidigt har han kæmpet for – og op-
nået – uafhængighed af Grønlands Hjemmestyre, i 

Fra Fly til TeleFra Fly til Tele
Michael Binzer siger farvel til Air 
Greenland og går fra 1. april 2013 i 
gang med en ny, stor samfundsopgave i 
Grønland, idet han skal stå i spidsen for 
udviklingen af telefoni og Internet.

dag Grønlands Selvstyre, der har været den eneste 
af de tre ejere, der med regelmæssige mellemrum 
har blandet sig i direktionens arbejde.
   Michaels frigørelse fra Hjemmestyret/Selvstyret 
startede, da han i 2008 fortalte Berlingske Tidende 
om nepotisme i det grønlandske samfund. Hans 
udtalelser vakte dengang betydelig opmærksom-
hed i vide kredse – og rystede grundvoldene i det 
socialdemokratiske parti Simiut, der på daværende 
tidspunkt udgjorde regeringen på verdens største ø 
og havde gjort det i alle år. At problemet eksistere-
de, var kendt af alle og enhver. Der var blot ingen, 
der før havde vovet at stå frem og sige det åbent.
   Magthaverne ønskede herefter Michael Binzers 
hoved på et fad. Han var ilde set, og han skulle fjer-
nes fra jobbet som CEO i Air Greenland. Det var 
den måde, man ville lukke munden på ham på.
   Landsstyret ville dog ikke på egen hånd, udenom 
bestyrelsen, gennemføre fyringen af Michael, 
hvorfor man i stedet planlagde ’et kup’ ved at få 
det fremtrædende Simiut-medlem, fhv. Landsstyre-
formand Lars Emil Johansen placeret i formands-

stolen i stedet for den hidtidige formand, Julia Pars, 
direktør for kulturhuset Katuaq. 
   Når den transaktion var gennemført, mente man, 
at det ville være en forholdsvis let match for den 
ny formand at gennemtvinge en afskedigelse af 
Michael Binzer.
   Men Landsstyret gjorde vært uden regning. Da 
planen om at gøre Lars Emil til formand kom Air 
Greenland’s tre medarbejderrepræsentanter i besty-
relsen for øre, protesterede de øjeblikkeligt, og det 
samme gjorde også den øvrige bestyrelse, hvorefter 
Lars-Emil måtte træde tilbage, før han var tiltrådt!

’Højt spil’
Michael Binzer overlevede ’attentatforsøget’, og si-
den er andre partier kommet til magten i Grønland.
   Michael siger i dag til TRAVEL PEOPLE:
   ’Jeg véd, at der var tale om højt spil fra min side. 
Om ikke bestyrelsen havde fået stoppet Lars Emil, 
ville jeg ganske sikkert været røget ud.’
   Han glæder sig over den nye holdning til nepo-
tisme og kammerateri. Den betyder, at vi i dag kan 

tale helt ukompliceret med Selvstyret og også frem-
komme med kritiske bemærkninger. Man risikerer 
ikke at blive fyret …’
   Michael er ikke det mindste i tvivl om, at han 
kæmpede for en ideologi, hvor ændringen har været 
til gavn for hele samfundet.
   Han konstaterer således med stor tilfredshed, at 
nepotisme nu er et ikke-tema i Grønland, og han 
siger, at han er stolt af den udvikling, Grønland er 
inde i – hvilket eksempelvis kan ses på etablering 
af CSR Greenland, som han selv er medstifter af. 
Organisationen rummer nu de vigtigste virksom-
heder i Grønland, der samlet set forholder sig til et 
udvidet samfundsansvar, der sættes i et forretnings-
mæssigt sammenhæng:
   ’Jeg synes, det er værd at fremhæve, at udviklin-
gen i samfundet har gjort os langt mere klar, når de 
vanskelige beslutninger omkring olie- og mineral-
industrien skal træffes,’ siger han.

Store samfunds-segmenter
At Michael medio september udnævntes til admi-
nistrerende direktør for det grønlandske televæsen, 
hvilket job han tiltræder 1. april næste år, er netop 
en konstatering af, at der fra samfundets side ikke 
eksisterer nogen ’bad feeling’ mod ham, selvom 
han i 2008 fik sagt nogle sandheder om, hvordan 
systemet dengang arbejdede.
   Først har han stået i spidsen for en næsten revolu-
tionerende udvikling af Air Greenland, og herefter 
er han nu blevet betroet opgaven at effektivisere te-
levæsenet, herunder både mobiltelefoni og Internet.
   I realiteten er der tale om, at udviklingen af 
Grønlands to største og livsvigtige kommunikati-
ons-segmenter – Air Greenland henholdsvis Tele-
væsenet – er blevet lagt i hænderne på Michael:
   ’Min tid i Air Greenland har været både spæn-
dende og interessant,’ konstaterer han – og så 
pointerer han også, at et af værktøjerne til at få 
koncernen til at fungere optimalt har været opbyg-
ningen af et hold af medarbejdere, der har været 
’helt fantastiske’:
   ’En veltrimmet organisation med dygtige ledere 
vil til enhver tid være en forudsætning for et 
optimalt resultat,’ siger han. ’Og det er, hvad Air 
Greenland har nydt godt af, og den faktor har jeg 
sat stor pris på.’

Efterfølgeren  
Hvem der skal efterfølge Michael i CEO-stolen hos 
Air Greenland, er endnu ikke afgjort. 
   Nok kan man konstatere, at såfremt bestyrelsen 
går efter en luftfartsmand, så er sandsynligheden 
for, at man kigger sig om i SAS-rækkerne, både de 
nuværende og tidligere, ganske betydelig.    
   Med den udvikling, både Grønland og Air 
Greenland er på vej ind i, er det imidlertid ikke 
utænkeligt, at bestyrelsen vælger at sige, at ’som 
luftfartsselskab er virksomheden nu sat på skinner’, 
og at det for den nærmest kommende periode derfor 
gælder om at have en topchef, der vil være i stand 
til at føre koncernen videre på et ’højt forretnings-
mæssigt plan’.
   Ansættelsesudvalget har været i gang med sin 
søgen siden begyndelsen af oktober. 

Øelund og Binzer
Den ny CEO bliver nummer fem i rækken siden 
årtusindskiftet. Peter Fich, med en fortid hos 
Premiair henholdsvis Postvæsenet, blev fundet for 
svag og efterfulgtes i 2001 af Finn Øelund, der 

Et sjældent billede af fhv. Landsstyreformand Hans Enoksen og Michael Binzer sammen. Hans 
hadede Michael for hans anklager om nepotisme i det daværende regeringsparti, Simiut.

Michel Binzer kæmpede mod nepotismen 
og kammerateriet, vandt kampen og beløn-
nes nu med et nyt topjob i det grønlandske 
samfunds tjeneste.

gennem mange år havde været ansat i SAS, og som 
man kendte ganske så vel i Grønland, idet han som 
Indenrigschef hos SAS havde Grønlands-trafikken 
under sig. SAS var dengang eneste selskab med tra-
fik til og fra Grønland, og Finn deltog et par gange 
om året i nogle ’dialogmøder’ i Nuuk, hvor han re-
degjorde for SAS’ trafik overfor både de grønland-
ske myndigheder og et lokalt ’kontaktudvalg’, der 
på hvert eneste møde fremførte klager over for høje 
billetpriser og for dårlig service. Hotelfolkene Carl 
Juhl og Helge Tang var talsmænd for de grønland-
ske erhverv på disse møder.
   Finn fik sin bestyrelses godkendelse af en plan 
om indkøb af et Airbus-fly, der skulle indsættes 
mellem Søndre Strømfjord og København i kon-
kurrence med SAS. Det gjorde han så fremragende, 
at SAS efter nogen tid indstillede sin Grønlands-
trafik!
   Da Finn i slutningen af 2003 opsagde sin stilling 
hos Air Greenland for i stedet at blive chef for 
Maersk Air, blev Flemming Knudsen hentet til 
CEO-stolen hos Air Greenlnd. Flemming havde i 
mange år arbejdet for Maersk Air, dels som chef 
for Maersk Air UK i Birmingham, dels som CEO 
for det danske Maersk Air. Han var en ’pæn mand’, 
pligtopfyldende og venlig, men uden de store initia-

tiver. Han kan beskrives mere som administrations-
chef end som den idérige leder.
   Efter Flemming kom så Michael Binzer, der 
– sammen med Finn Øelund – vil gå over i Air 
Greenland’s historie som de to chefer, der har haft 
størst betydning for selskabets udvikling. 
   
preben@travelpeople.dk

Det gav store rubrikker i både dansk og 
grønlandsk presse, da Grønlands Lands-
styre i 2009 forsøgte sig med et kup over-
for bestyrelsen i Air Greenland for ad den 
vej at få fjernet Michael Binzer fra posten 
som CEO. Kuppet mislykkedes totalt, idet 
Landsstyrets kandidat til formandshvervet, 
Lars Emil Johansen, blev tvunget til at afgå 
allerede, før han var tiltrådt!
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Af Preben Jack Petersen.

DET VAKTE BETYDELIG opmærksomhed, da 
Ekstrabladet for halvandet år siden kunne afsløre, 
at chefen for Gate Gourmet, Amanda Jacobsen 
(44), fra sit kontor på den gamle AeroChef-adresse 
Amager Landevej 119 i Kastrup havde været i 
stand til at flytte omkring DKK 138 millioner 
fra firmaets bankkonto hos Nordea over til sine 
egne privatkonti i Nykredit Bank, uden at nogen 
reagerede. Og mindst lige så stor opmærksomhed 
har de afsløringer, som journalisten Thomas G. 
Svaneborg efterfølgende er fremkommet med i 
bogen ’Operation Mermaid’ angående ledelsesfor-
holdene hos Gate Gourmet, vakt. Det er en historie 
om topfolk i erhvervslivet, der har brugt mafialig-
nende metoder for at vinde markedsandele til Gate 

Gourmet samt – ikke mindst – for at opnå store, 
personlige vindinger. Metoderne har været kyniske 
i en grad, der levendegør det klassiske udtryk om 
at have ’kniv i ærmet’.
   Amanda har hele vejen igennem haft rollen som 
spindelen i nettet. Damen, med en stærk persona-
lity både i væsen og i påklædning, kombineret med 
et net af løgne, blev født i Iran af jødiske forældre 
og kom i 1984, da hun var kun 17 år gammel, til 
Danmark som flygtning. 
   I sine første år her i landet havde hun diverse 
job, bl.a. hos Nordea, men kun på underordnede 
nivåer, indtil hun en skønne dag bestemte sig for at 
gøre karriere i større stil; og som indledning hertil 
startede hun med at forfalske sit CV og lod 12 års 

ansættelse hos McKinsey indgå som hovedpunkt 
på karrierelisten – selvom hun aldrig havde været 
så meget som i berøring med McKinsey!

’Letpåklædte nissepiger’
Det forfalskede CV kom til at danne grundlag 
for Amandas ansættelse hos Gate Gourmet, hvor 
hun forholdsvis hurtigt blev udnævnt til Financial 
Manager. Som sådan blev hun omgærdet af respekt 
hos både chefer og medarbejdere. Det gjaldt også 
hos Guy Dubois, internationalt orienteret belgisk 
statsborger, der i 2003 var blevet ansat hos Gate 
Gourmet med titel af finansdirektør (CFO). Han 
mødte Amanda første gang i 2005, og forinden 
havde han, efter hvad Thomas Svaneborg oplyser 

i sin bog, været nysgerrig efter at møde den farve-
rige, kvindelige finansmedarbejder, som han havde 
hørt meget om, bl.a. i forbindelse med en ravage, 
der opstod, da hun i december 2004 hyrede to let-
påklædte nissepiger til midt i arbejdstiden at danse 
for en kollega, der skulle giftes ...  Fy, skamme sig!
   Umiddelbart efter denne firma-event havde Guy 
rent faktisk haft i tankerne at fyre Amanda, men 
flere andre chefer advarede ham mod at tage et 
sådant skridt, dels fordi hun havde et nært forhold 
til flere af firmaets største kunder, dels blev det 
påpeget, at de frisindede danskere havde et ret 
afslappet forhold til sådanne happenings, og at den 
højt estimerede dansker Henning Boysen netop 
var rykket fra CEO-stolen op i bestyrelsen hos 
GateGourmet.
   Guy vidste jo, at Henning var på hastig vej mod 
de 60 år, og at et generationsskifte derfor ikke lå 
så langt ude i fremtiden, så han var kun glad for, 
at han havde lyttet til kollegernes råd om ikke at 
sparke Amanda ud. Måske ville jobbet blive tilbudt 
netop ham?
   Danske Henning forlod CEO-stolen allerede før 
sin 60 års dag, og jobbet blev ganske rigigt tilbudt 
Guy Dubois, der godt nok fik en stor udfordring at 
leve op til. I de otte år, Henning havde været chef, 
var det nemlig lykkedes at tredoble omsætningen 
til DKK 16 milliarder!
   Henning afsluttede sin karriere hos Gate Gour-
met med to år i virksomhedens bestyrelse. Siden 
flyttede den dygtige dansker hjem til Danmark og 
er i dag bosiddende i Gentofte.

’Tager det moralske ansvar’
Selvom Henning Boysen havde mødt Amanda 
Jacobsen flere gange, havde han ikke haft med 
hendes ansættelse at gøre, og da bedragerierne 
tog sin begyndelse, var Henning helt væk fra det 
schweiziske cateringfirma. 
   Altså: No connection mellem Amandas svindel-
numre og den pæne Henning Boysen.
   Anderledes forholdt det sig med Guy Dubois, 
der lod Amanda opbygge en nær kontakt til sig, 
hvilket forhold han også selv havde fornøjelse af – 
både på det selskabelige plan og i hvert fald på det 
økonomiske. Således tror det schweiziske politi, 
at bedragerierne er sket i fælles forståelse Guy og 
Amanda imellem. 
   Guy havde i 2009 stået i spidsen for en vellykket 
børsintroduktion, og på baggrund heraf kom det 
som noget af et chok for investorerne, da selskabet 
i en børsmeddelelse tirsdag 5. april 2011 oplyste, at 
Guy trak sig fra posten som CEO.
   Under overskriften ’Direktør tager det moralske 
ansvar i svindelsag’ kunne man læse, at opsigelsen 
hang direkte sammen med den sag, dansk politi 
netop var begyndt at efterforske mod den 43-årige 
Amanda Jacobsen, der indtil februar 2011 havde 
haft status af administrerende direktør for Gate 

Gourmet i Danmark. Det hed også i børsmedde-
lelsen, at Gate Gourmet var af den opfattelse, at 
Amanda havde tappet firmaets bankkonto for DKK 
130 millioner over en periode på tre år.
   ’Vi er blevet vildledt af den ansatte, som er 
anklaget i sagen, og svindlen skete på min vagt. 
Derfor tager jeg ansvaret og trækker mig,’ skrev 
Guy.
   ’Mens efterforskningen har vist, at Guy Dubois 
ikke havde kendskab til eller på nogen måde har 
været involveret i svindlen, kan hans families 
forhold til den anklagede medarbejder skabe en 
konflikt, der kan påvirke hans autoritet  som leder 
for selskabet,’ stod der videre i kommunikéet. 

Luksusrejser og køb af villa
De stjålne penge brugte Amanda hovedsaligt på to 
områder:
1. På sig selv og sin familie. Der blev altid købt 

vildt ind. Biler i millionklassen elskede hun at 
køre rundt i. Luksusrejser i chartret fly, hvor en 
weekendtur let løb op i flere hundrede tusinde 
kroner, forekom stort set hver måned. En villa 
på Vedbæk Strandvej blev indkøbt forholdsvis 
billigt, men derefter kostede renoveringen mere 
end DKK 60 millioner!

2. Guy Dubois, GateGourmet’s CEO, blev plea-
sed i enhver henseende. Når han ringede til 
Amanda for at få et forslag til en lille ferie, vid-
ste hun, at han regnede med, at det ikke skulle 
koste ham en fem-øre af egne midler. Amanda 
bookede ham og hans familie på de fineste og 
mest eksklusive hoteller, resorts og lodges, og 
altid indgik et fartøj med kaptajn, butler m.m 
i pakken. Og da Guy forlod feriestedet, var 
der aldrig nogen regning at betale. Det havde 
Amanda klaret forinden.

   Med god grund kan man, set i bakspejlet, udgå 
fra, at Guy har vidst, hvordan tingene reelt hang 
sammen. Rigtigheden af hans påstand om, at han 
troede, medarbejderen Amanda blot var blevet en 
god ven, der havde mange egne penge på bankkon-
toen, har han i hvert fald ikke kunnet overbevise 
det schweiziske politi om.

Vedbæk-villaen
I 2009 faldt Amanda for en villa i palæstil på 
Vedbæk Strandvej nord for København. Den var 
bygget i 1910 og lå på ’den forkerte’ side af Strand-

Amanda introducerede ny menu hos GateGourmet:

Det store ’ta-selv-bord’
Prisen for det nye koncept løb op i 
DKK 138 millioner, som hverken den 
interne revision, PriceWater, Nordea el-
ler Nykredit Bank bemærkede sig. Alle 
sov i timen.

   Bogen ’Operation Mermaid’ afdæk-
ker nogle fantastiske ledelsesforhold i 
verdens næststørste cateringvirksom-
hed, Gate Gourmet.

Palæejendommen på Vedbæk Strandvej 
463 nord for København kostede DKK 
13 millioner at købe, hvorefter den blev 
renoveret for DKK 60 millioner. Indehaver af 
ejendommen i dag er – GateGourmet!

Danskeren Henning Boysen var ansat i GateGour-
met, som CEO henholdsvis bestyrelsesmedlem, 
da Amanda Jacobsen blev ansat i firmaet. Men det 
var inden, hun begyndte at tappe virksomheden i 
Danmark for penge. 
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HENRIK FUGLSANG fylder rundt fredag 7. de-
cember. Den dag bliver han 60 år.
   Medarbejderne hos Nyhavn Rejser har gennem 
mange år sagt, at Henrik fylder rundt hver dag – 
selvom han rent faktisk er gået ganske pænt ned i 
vægt i forhold til, hvad han tidligere har vejet.
   Med en cand.merc. i Strategisk Planlægning fra 
Handelshøjskolen i København (CBS) i 1976 som 
ballast har han gennem 20 år stået i spidsen for Ny-
havn Rejser, hvor han er administrerende direktør. 
Bureauet er stødt og roligt bygget op fra ingenting 
til en solid og respektabel virksomhed med en års-
omsætning ikke langt fra de DKK 300 millioner og 
med 15.000 kunder. Det svarer til en gennemsnits-
pris på omkring de DKK 20.000 pr. rejsende – et 
tal, som utvivlsomt udgør en drøm for mangen en 
rejsebureauchef!

Klub Skopelos
Den første, spæde start af Nyhavn Rejser stod et par 
unge damer for. Den ene af disse, Pernille Lerberg, 
er stadigvæk med i firmaet.
   Henrik Fuglsang kom ind i det dengang meget lille 
rejsebureau i 1991, da han sammen med sin bror var 
på udkig efter en virksomhed, de kunne investere 
i. De to brødre sad med en mindre formue, som 
stammede fra salget af firmaet Hardi, der i 1957 var 
blevet stiftet af tre venner – den ene af dem faderen 
til Henrik og hans bror. Hardi producerede sprøjte-
maskiner til landbruget.
   De tre stiftere faldt imidlertid bort en efter en, 
og i 1988 solgte familien Fuglsang deres andele af 
virksomheden. Derved gik Henrik rundt med penge 
på lommen, som han gerne ville have til at arbejde.
   Gennem en revisor hørte Henrik og hans bror om 
et projekt i rejsebranchen – Klub Skopelos – som 
handlede om etablering af en charter til øen Skope-
los i Grækenland:
   ’Vi gik i 1991 ind i projektet sammen med Pernille 
Lerberg samt idémanden bag projektet, George 
Mastronikolis. Pernille havde forinden etableret et 
samarbejde med George.
   Efter uoverensstemmelser med grækeren trak vi os 
dog ud af Klub Skopelos allerede året efter og købte 
i stedet Pernilles firma, Nyhavn Rejser,’ fortæller 
Henrik, der dengang var helt uden erfaring med 
rejsebranchen, hvorfor han i de første par år ikke var 
involveret i driften:
   ’Men i 1994-95 begyndte jeg at interessere mig for 
branchen,’ oplyser Henrik. ’På daværende tidspunkt 
havde Nyhavn Rejser kun en ganske lille, egen 
produktion, som fortrinsvist gik til det nordlige 
Amerika – Caribien, Mexico og USA. Min strategi 
var i de kommende år at øge egenproduktionen til 
100 pct. og øge produktudbuddet til at omfatte stort 
set hele verden med et sortiment, der primært skulle 
henvende sig til det, vi kalder et up-market-segment 
– dvs. til den del af befolkningen, der spenderer 

rigeligt med penge på rejser. Det var en relativ am-
bitiøs plan, og vi ønskede derfor at have en partner, 
der ville medvirke til investering og dermed til at 
realisere planen.’ 

Røde tal 
Gennem sin revisor fik Henrik kontakt til forlags-
redaktør Egon Mathiasen i Espergærde, og i 1997 
blev familien Mathiasen – Egon og hans søn Lars 
- partnere i Nyhavn Rejser. Samtidigt begyndte Lars 
at arbejde i Nyhavn Rejser og tilførte – med sine 
erfaringer på hele det fjernøstlige område – firmaet 
stor ekspertise på netop den del af verden.
   Egon Mathiasen har, lige siden familien indtrådte 
som medejere af Nyhavn Rejser, været bestyrelses-
formand. 
   I dag ejes Nyhavn Rejser fortsat af familierne 
Mathiasen og Fuglsang i forholdet 50/50. 
   I sine første leveår kom Nyhavn Rejser ud med 
røde tal år efter år. Flere iagttagere troede, det måtte 
være et spørgsmål om tid, før firmaet krakkede.
   Andre omkringstående, eksempelvis de store luft-
fartsselskaber, var ikke tilsvarende ængstelige. De 
havde erfaring for, at der efter hver regnskabsaflæg-
gelse blev tilført kapital, så egenkapitalen igen var 
intakt. Men mærkeligt så det godt nok ud. 
   At præsentere røde tal på bundlinjen er Nyhavn 
Rejser dog for længst gået bort fra. Gennem de 
senere år har det kun handlet om overskud, og 
virksomheden har vokset sig stor og stærk, og der 
er i dag tale om et velkonsolideret 
rejsebureau, som der står respekt 
om både hos leverandører og kol-
leger i øvrigt.
   Væksten er hele tiden sket på 
organisk vis. Ikke et eneste opkøb 
af noget andet rejsebureau er 
forekommet.

’Hele verden’
’Søren Rasmussen på Albatros 
har ofte sagt i diverse interviews, 
at konkurrenterne kopierer hans 
produkter – føler du dig truffet?’
   ’Nej, det gør jeg bestemt ikke. 
Selvom Søren tit og ofte gerne 
giver udtryk herfor, må jeg konsta-
tere, at han – desværre – ikke har 
monopol på at blive kopieret!’
   ’Hvilke områder på Jorden har I 
ikke programrejser til?’
   ’Vi har i dag programsatte rejser 
til stort set alle områder i Verden. 
Der er naturligvis lande og områ-
der, vi ikke markedsfører – og hel-
ler ikke agter at lave rejser til pga. 
af uro, den aktuelle konkurrencesi-
tuation eller for lav efterspørgsel. 

   Kriteriet for, om vi går ind i et område, er udeluk-
kende en vurdering af de kommercielle muligheder 
set fra vores egen stol. Derfor vil man også se, at vi 
til stadighed tilpasser vort produktudbud efter de 
til enhver tid værende muligheder for at skabe en 
fornuftig og holdbar indtjening på området.’
   Hvad Nyhavn Rejser også sælger, er krydstogter. I 
september kunne man i dagspressen se en dobbelt-
side-annonce, der reklamerede for et krydstogt over 
100 dage, således godt og vel tre måneder, til DKK 
107.000 pr. person. I annoncen stod bl.a. ’Skynd dig, 
inden der bliver udsolgt!’. 
   Henrik gør overfor TRAVEL PEOPLE opmærk-
som på, at Nyhavn Rejser ikke har forpligtet sig til 
at sælge samtlige 2.800 pladser. Krydstogtet, som 
det italienske rederi Costa står for, udbydes nemlig 
globalt, hvorfor salget, ifølge Henrik, går ’rimeligt 
hurtigt’:
   ’Og lige så snart, Costa kan se, at skibet vil blive 
fyldt, sætter de priserne på resterende suiter kraftigt 
op,’ fortæller han.
   På spørgsmålet om, hvor mange af de.2.800 plad-
ser, som Nyhavn Rejser reelt sælger, lyder Henriks 
svar: 
   ’Det er en forretningshemmelighed – men det er 
nok!’
   ’Hvilket feriemål er særligt attraktivt for dig selv 
og din familie?’
   ’Kirsten og jeg foretrækker både rejser, hvor for-
målet er oplevelser, samt rejser, hvor det blot gælder 

Fuglen runder 60Fuglen runder 60

Nyhavn Rejser’s populære og 
dygtige chef, Henrik Fuglsang, 
fylder 60 år fredag 7. december og 
kan bryste sig med at stå i spidsen 
for et af Danmarks mest eksklu-
sive rejsebureauer, hvor der endda 
tjenes penge!

Lars Mathiasen er bureauchef hos Nyhavn Rejser og søn 
af Egon Mathiasen, der er bestyrelsesformand og sidder 
på halvdelen af aktierne.
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Club La Santa er en tumleplads for sportsglade men-

nesker og et samlingspunkt for familier, grupper, venner, 

topatleter, amatører og alle, der nyder den fantastiske 

stemning og de oplevelser, der udspringer af sport og fy-

sisk aktivitet. 

Du skal ikke være verdensmester eller god til sport, for at 

nyde ferien på Club La Santa. Kan du li´ udfordringer,

afslapning, nye og mange muligheder og fantastiske ople-

velser med venner og familie, så er Club La Santa for dig. 

Vi har mere end 30 sportsfaciliteter til fri afbenyttelse og 

det er dig der bestemmer hvornår, hvor meget og hvordan 

du benytter dig af de mange muligheder. Uanset alder og 

niveau er der noget for dig – prøv det du aldrig nåede, 

hop ud i det du altid drømte om at prøve og nyd det du 

allerede kan.   

 

Club La Santa er et paradis for alle legebørn. Vi har egen 

børneklub for de mindste, ”Playtime”, med mange sjove ak-

tiviteter, altid legesyge guider, og børn der er klar til at lege. 

Tag med på en skattejagt, tab pusten i hoppeborgen, vær 

med til stranddag og se børnene deltage i de olympiske lege. 

Vi ses på verdens største legeplads…

All sport inclusive!

Vi har tumlepladsen for dig, der vil det hele; sport, sol, samvær, afslapning & oplevelser!  

Ferie med sport - sport med ferie!

 
Club La Santa · Billund Lufthavn · Passagerterminalen 10 · 7190 Billund · Tlf. 76 500 400 · www.clublasanta.dk

Fritidspool - Børnepool - Golf -  Tennis - Atletik - Vægtløftning - Racercykler - Boksning - Mountainbike - Citybike - Minigolf - Højdespring - Dyk-
kerskole - Windsurfing - Kajak - Stangspring - Beachvolley - Løbebane - Wellnesscenter - Kuglestød - Fitnesscenter - Spinning - Basketball 
- Activio Fitness Bike - Five a side - Fodboldstadion - Badminton - Håndbold - Bordtennis - Volleyball - Løb - Triathlon - Duathlon - Aquatlon - Concept 
Rowing - Squash - NRG Step - Stretch & Relax - Aerobic - Pilates - Latin Aerobic - Fitball - AB Attack - Deep Water Aqua - Yoga - Step 
- Body Toning - Les Mills Bodycombat - Taiji Qigong - NRG Aerobic - Dans - Circuit - Børneklub - Kinesis - Rygskole - Bolas - Easy Line - Fritid-
spool - Børnepool - Golf -  Tennis - Atletik - Vægtløftning - Racercykler - Boksning - Mountainbike - Citybike - Minigolf - Højdespring - Dykkerskole 
- Windsurfing - Kajak - Stangspring - Beachvolley - Løbebane - Wellnesscenter - Kuglestød - Fitnesscenter - Spinning - Basketball - Activio 
Fitness Bike - Five a side - Fodboldstadion - Badminton - Håndbold - Bordtennis - Volleyball - Løb - Triathlon - Duathlon - Aquatlon - Concept Rowing - 
Squash - NRG Step - Stretch & Relax - Aerobic - Pilates - Latin Aerobic - Fitball - AB Attack - Deep Water Aqua - Yoga - Step - Body Toning 

Af Preben Jack Petersen.

MALINA LEBRECHT HYE (38) er pigen, der redder 
Bella Center fra fiasko!
   Da kritikken – berettiget eller ikke-berettiget – i 
2011 haglede ned over Bella Center efter de seneste 
rejsemesser, var BC-chefen Arne Bang Mikkelsen 
godt nok i vildrede med, hvad han fremover skulle 
stille op med disse arrangementer. Vel er det, som 
Arne vurderede situationen, ingen skam at lukke en 
messe, hvis den reelt set er for dårlig eller af anden 
årsag ikke kan opnå tilstrækkelig tilslutning fra 
hverken udstillere eller besøgende. At ophøre med en 
fagmesse, fordi konditionerne har skiftet karakter, er 
selvsagt sket mange gange i historien. Det er kun en 
naturlig ting.
   Arne så dog også en anden mulighed: At forbedre 
produktet, opdatere det og tilpasse det – så det kunne 
rulle videre.
   Den tidligere leder af rejsemesserne blev sat fra job-
bet, og styringen blev overladt til Malina, der gik til 
opgaven med krum hals. Men det var meget sent, Ma-
lina blev trukket ind på scenen, og løbet til 2012-mes-
sen var næsten kørt. Til gengæld blev der tale om en 
succesrig generalprøve, der gav et solidt grundlag for 
at arbejde videre med næste års rejsemesse. Og det 
er så den, der kommer i weekend’en 18.-20. januar, 
således om kun to måneder.
   Bella Center har meldt ud, at sport kommer til at 
spille en betydelig rolle på Ferie&Fritid 2013, og 
blandt de mange andre emner vil der desuden være 
lækker mad fra diverse feriedestinationer. Begge dele 
er rigtigt set. Sport er blevet en stadig større del af 
indholdet i mange danskeres feriepakker, og for ’non-
sporterne’ fylder gourmet-oplevelserne stadig mere.

Godsejerfrue bag den ny feriemesse
At sport og mad fylder meget hos nutidens turister, 
indså den tidligere informationspige og kassedame hos 
Bella Center, Malina Lebrecht Hye, der nu har bygget 
Ferie&Fritid 2013 op på grundlag heraf.

   Begge temaer passer 
Malina godt. Selv er hun 
en stor ynder af god mad, 
og hestesport har hun inde 
under huden: 
   ’Jeg har haft egen hest, 
siden jeg var seks år, og jeg 
elsker at ride gennem skoven 
og ned til stranden.’
   Når hun skal opremse 
sine fritidsinteresser, omtaler hun familien, jobbet og 
hesten – i nævnte rækkefølge.
   ’Den kombination er helt perfekt for mig,’ siger hun.

Den røde tråd
Hvem er i øvrigt denne Malina, der pludselig er i 
stand til at give de ellers dødsdømte rejsemesser en 
renæssance, så de igen står i fuldt flor og samler inte-
resse fra alle dele af rejsebranchen?
  Malina Lebrecht Hye, der er hendes fulde navn, er 
en kombination af en moderne karrierekvinde og 
en gammeldags landhusmor. Hun bor på et gods på 
Stevns i Syd-Sjælland, som hun er beskeden nok til 
blot at omtale som ’en landejendom’. Her lever hun 
med sin mand, godsejeren, samt deres tre fællesbørn, 
der udgøres af en pige på otte år og et sæt drenge-
tvillinger på seks. Desuden er Malina blevet stedmor 
– eller papmor på nydansk – til to piger på 15 og 20 år, 
som stammer fra godsejerens første ægteskab.
   Hun blev ansat i Bella Center som studenterhjælp i 
kassen og Informationen i 1998 og fik i 2005 position 
som salgskonsulent. Ferie&Fritid er den første messe, 
hun har haft det fulde ansvar for. Salgsteam’et, hun 

har til sin rådighed. består af seks 
personer, af hvilke hun selv er den 
ansvarlige.
   I rejsebranchen fornemmer man 
allerede nu, at bøtten er blevet 
vendt, når det gælder BC’s rejse- og 
feriemesser. En bedømmelse er, at 
den tidligere studentermedhjælper 
har haft sans for at gennemskue, 
hvordan messen skal skæres til. Det 
betyder, at branchens forventnin-
ger til messen i januar pludselig er 
blevet store.
   Blandt dem, der allerede i dag 
gerne udtaler sig positivt om 
Malinas nye koncept, er Karin Gert 
Nielsen, der har arbejdet sig op til 
en status som en slags turistambas-
sadør i Danmark for USA:
   ’Feriemesser er utroligt vigtige for 
enhver turistdestination world wide, 
når de vil synliggøre muligheder for 

unikke oplevelser. At møde lokale repræsentanter fra 
landene spiller ligeledes en væsentlig rolle i danske-
rens valg af, hvortil næste ferie skal gå. Feriemessen 
i Bella Center er derfor en meget vigtig brik for alle 
i rejsebranchen, og vi støtter naturligvis op om dette 
tiltag,’ betoner Karin.
   Flere andre ledende branchepersoner har også med-
delt, at de i dag ser med positive øjne på Bella Center’s 
nye koncept for sine feriemesser. Det gælder bl.a. 
Martin Bjerg, Partner i Formula 1 Club, Michael Ry-
gaard Jensen, salgsdirektør hos Club La Santa, Søren 
F. Christensen, ejer af Store Verden. Brian Holm Otte, 
ejer af InterTravel – samt adskillige andre.

Kroatien 
På spørgsmålet om, hvorvidt der er en rød tråd gen-
nem de forskellige elementer i Ferie&Fritid, svarer 
Malina:
   ’Oplevelsesunivers med en pejling af trends udgør 
den røde tråd. Lige nu fornemmer vi en enorm inte-
resse for sport og aktiv fritid, og så har vi naturligvis 
fokus på det. Derudover vil jeg sige, at den røde tråd 
og styrken i udstillingen er sammensætningen og 
synergien mellem de forskellige segmenter, der er 
repræsenteret i vort store hus.’  
   ’Er du i besiddelse af en stor portion selvtillid – eller 
er du nervøs for den ny, store opgave, du har fået?’
   ’Jeg har lært at skelne mellem selvværd og selvtillid. 
Mit selvværd er højt. Jeg har overskud til at tænke det 
bedste om mennesker omkring mig, og jeg føler, at det  
bliver gengældt. I det forum er der plads til konstruk-
tiv kritik, som, synes jeg, er en forudsætning for at 
gøre ting bedre og dermed øge selvtilliden. Med andre 
ord er jeg er ikke det mindste nervøs, men spændt på 
den gode måde, når jeg står overfor nye, store opgaver. 
Jeg véd, at jeg har gode folk omkring mig.’
   ’Hvortil rejser du helst i dine ferier?’ 
   ’Sydpå – vi vil gerne prøve Kroatien næste gang. 
Og så drømmer vi om en skiferie, hvilket er mange år 
siden sidst.’
   ’Hvad synes du om Arne Bang Mikkelsen? 
   ’Arne er en dygtig motivator. Jeg oplever, at han har 
en fin interesse i mit arbejde, i mig som medarbejder 
og ikke mindst som person. Det, synes jeg, er god 
opbakning fra en administrerende direktør.’ 

Selvom Malina kører Ferie&Fritid helt suverænt, har hun tæt 
kontakt til Arne Bang Mikkelsen, administrerende direktør i 
Bella Center.

Ved årets rejsemesse i Herning blev Malina fotografe-
ret sammen med chefen for den jyske messe, Georg 
Sørensen.
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Af Lise Dakinah.

TRODS MYLDRETIDS-VIRVARET i Roms Fiumi-
cino-lufthavn er det rimelig nemt at finde biludlej-
ningsfirmaerne. Og så er det ellers bare nordpå, ud 
ad E80 langs kysten med en orangefarvet solnedgang 
over Det Thyrrenske Hav på venstre side af vejen 
og vinmarker og visne, afskallede solsikker på den 
anden side. Når motorvejen efter en times tid bliver 
til hovedvej SS1, drejer vi af ind i landet. Landskabet 
bliver mere bakket, vejene stadig smallere. Det går 
opad i hårnålesving, og dagen er blevet til tusmørke. 
Selv om det er september, viser termometret i bilen 
25 grader. 
   Cikaderne hviner som savklinger og stjæler stilhe-
den - men på den fede måde. Det dufter af pinjetræer. 
Jeg har læst mig til, at derinde mellem træerne og 
rundt om i det bakkede område findes masser af 
vildsvin og vilde kaniner. 
Og cinghiale – vildsvinene – dem skal vi møde på 
klods hold de kommende dage. Men heldigvis kun 
på menukortet. Der er vildsvinefestival i området, 
og fra torsdag til søndag står menuen på grillet, kogt 
og stegt cinghiale i lækre lokale saucer med polenta, 
brød eller råstegte kartofler som tilbehør. 
   Efter halvanden times kørsel fra Rom når vi bjerg-
byen Capalbio. Vi smider kufferten på hotellet og går 
så hurtigt, vi nu kan, eftersom det nogle steder går 
rimeligt stejlt opad. Folk sidder uden for på cafeer 
og restauranter og hygger sig med et glas vin. Det er 

mørkt, det er stadig lunt, det er Syd-Toscana og åhh 
så dejligt italiensk. 

Berlusconi
Capalbio har 4.000 indbyggere, og de fleste boliger, 
restauranter og hoteller ligger uden for den dobbelte 
fæstningsmur rundt om byens middelaldercentrum 
med borgen fra 1200-tallet øverst oppe.   
   Vort mål er, inden vi spiser, lige at snuse til ånden 
inden for murene – dér, hvor den rige, politisk og 

kulturelt indflydelsesrige Medici-famile fra Firenze 
boede i renæssancetiden. I dag er det velstillede 
italienere, der bor i den utroligt velholdte middelal-
derby. Vi kan høre folk snakke gennem de åbne døre 
og vinduer, hvor forhæng og gardiner er trukket for. 
Det dufter af egetræ, der stadig bruges i komfuret, så 
madlavningen må være i fuld gang derinde. Vi sætter 
os på en af de få cafeer og nyder stemningen, og jeg 
kigger en gang imellem over skulderen. Det kunne 
jo være, at Berlusconi kom forbi. Han har nemlig 

landvilla i Capalbio, lige som mange andre VIP’ere 
fra den italienske underholdningsbranche og det poli-
tiske landskab. Måske er han ikke til vildsvin – eller 
også skyder han sit eget. Vi ser i hvert fald ikke skyg-
gen af hverken ham eller hans kvindelige skønheder i 
de tre dage, vi er der.
   Klokken er hen ad 21, og det er tid til noget lækkert 
italiensk mad. På restauranterne uden for bymuren 
bugner det alle steder med de lokale retter, og lækre 
grøntsager, svampe, fisk og skaldyr er udstillet ved 

indgangen til spisestederne. Fristende - men vi er her 
for at følge trop og spise vildsvin. 

Romernes ferieparadis
Første udflugt fra Capalbio ligger en halv times kør-
sel mod vest nede ved kysten og en times sejlads ud 
i Det Thyrrenske Hav – ikke helt til Korsika, men et 
stykke der ud af. Vi sejler ud fra Porto Santo Stefano, 
en hyggelig lille havneby med pastelfarvede huse, 
blomster, der hænger ud over altanerne, samt små 
caféer på havnefronten.  
   Færgen ’Maregiglio’ er i fuld gang med at tage pas-
sagerer og biler ind, og selv om der på ingen måde er 
mylder, så dytter bilerne, færgepersonalet råber og 
gestikulerer, og en bus bliver af uransagelige grunde 
rangeret ind og ud af færgen flere gange. 
   Med 20 minutters forsinkelse sejler vi ud på det 
solbeskinnede hav. Det lugter dejligt af saltvand og 
af ferie med stort set kun italienere ombord. Giglio 
er helt klart italienernes favoritø, lige som den i sin 
tid var romernes ferieparadis. I dag er her 25 anlagte 
trekking-stier, fuglereservater og et af Middelhavets 
bedste dykkesteder.

   Det toscanske øhav rummer syv øer, og vi sejler 
først forbi Giannutri, hvor indbyggerne udgør 15 
mennesker og nogle vilde kaniner. Ifølge legenden 
var det her, den skumfødte Venus steg op af Det 
Thyrrenske Hav. Hun tabte sin perlekrans, og de syv 
perler faldt ned i vandet – og vupti skød de syv øer 
op af havet!

Sørøvere 
Længere ude ligger den stejle klippeø Giglio og 
venter på os. Fra havnens typiske middelhavshuse 
med pastelfarvede skodder kører vi i hårnålesving op 
til toppen. Forbi vinterrasser, den stedsegrønne maki, 
der er afblomstret og ser tør og støvet ud, eukalyp-
tustræer med afskallet bark og masser af pinje- og 
laurbærtræer.
   Øverst oppe i 400 meters højde står Giglioborgen 
fra 1200-tallet og knejser. Herfra er udsigten formi-
dabel. Mod nord anes Elba, mod vest den myteom-
spundne ø Monte Christo, der er ubeboet bortset 
fra nogle vilde geder. Endnu længere ude synes den 
større franske ø, Korsika.  
På vej nedad anes små badestrande mellem klip-

Paradis 
på italiensk
Halvanden times kørsel nord for Rom ligger de rige italieneres ferieparadis med 
landvillaer gemt i pinjeskovene og på øerne langs kysten. 
Den langstrakte slette Costa d’Argento med det toscanske øhav kan opleves på en 
lang weekend – også af folk med mindre limit på kreditkortet.

txt
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Af Jørn Jørgensen.

FOKUS PÅ AT VÆRE mere danske end jyske samt 
fokus på at have de rigtige armbevægelser, store som 
små, på de rigtige tidspunkter, er kendetegnet for de 
to Riis-brødre Søren og Jacob, der i 2001 overtog 
familiefirmaet Riis Rejser fra deres forældre. 
   Med et oprindeligt udgangspunkt i Vest-Jylland 
og med fornuftige investeringer har de to brødre på 

Riis Rejser 
gennem fire generationer
På 10 år har de to Riis-brødre, Søren 
og Jacob, skabt en virksomhed, der står 
respekt om i selskabsrejsebranchen i 
Danmark. En stigning fra 3.000 gæster 
i 2001 til mere end 27.000 gæster i dag 
er at betegne som en succes, som de to 
jyde-brødre nu bygger videre på.

godt 10 år videreudviklet en klassisk busvognmands-
rejsevirksomhed til en moderne selskabsrejsear-
rangør, som til stadighed ekspanderer i alle egne af 
landet. De to brødre har skabt en succes, som ikke er 
hverdagskost her til lands. 
   ’Udviklingen er gået i den rigtige retning,’ som de 
selv siger, ’og det skal den fortsætte med! Yderligere 
ekspansion skal stadig ske, hvis og når der bliver 
selskaber, som sættes til salg, og som passer ind i 
firmaets strategi.’
   Riis-brødrenes filosofi er, at udviklingen skal ske 
i et tempo, så sjælen også er med, og desuden skal 
der være orden i sagerne. Kunderne skal vide, hvad 
de får for pengene, når de køber en rejse af brødrene. 
Det prioriterer de to brødre meget højt.

Oldefar
Brødrene Riis´ oldefar, Jens Fjordside, havde i 1898 
fået tilladelse til at etablere en dagvognsrute fra 
landsbyen Ferring ved Bovbjerg og ind til købstaden 
Lemvig, hvor grundlaget for familiefirmaet blev lagt.

   Siden udviklede brødrenes bedsteforældre hen-
holdsvis forældre virksomheden, og de to brødre, 
Jacob på dengang 27 år og Søren på 26 år, overtog 
virksomheden fra deres forældre i 2001. 
   I de forløbne 11 år er det gået stærkt frem, og i 
dag har firmaet 11 ansatte og omsætter for mere end 
DKK 100 millioner. I alt rejser 30.000 danskere med 
Riis Rejser til ind- og udland.
   I ungdomsårene tænkte Søren og Jacob Riis ikke så 
meget på, om de skulle videreføre forældrenes, bed-
steforældrenes og deres oldefars rejsevirksomhed:
   ’Som drenge var vi naturligvis tæt på Riis Rejser 
og vore forældres virksomhed. Vi hjalp med at gøre 
busserne rene, når de kom sent hjem og skulle af 
sted tidligt næste morgen. Da vi blev ældre, arbej-
dede vi som rejseledere, chauffører og rejseplanlæg-
gere. I slutningen af 90’erne blev vi hver især færdige 
med vore uddannelser og var herefter mere eller 
mindre en del af virksomheden,’ fortæller Jacob.
   ’I 2001 blev vi enige med vore forældre om en slags 
generationsskifte, og aktieselskabet Riis Rejser A/S 

De to succesrige jyde-brødre Jacob og 
Søren Riis, der siden overtagelsen af Riis 
Rejser i 2001 har banket passager-antallet 
op fra 3.000 om året til 27.000, deltager 
hvert år i ferierejsemesserne både i Her-
ning og Bella Center. Her ses foran en af 
deres moderne busser, der er kørt ind i en 
af udstillingshallerne.
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Af Karen Fredslund Ellegaard og 
Preben Jack Petersen.

STEWARDESSER ER OFTE feterede. Ikke blot 
passagererne – i sagens natur mere de mandlige end 
de kvindelige – kigger efter stewardessen ombord 
på flyet, og også når de bevæger sig i lufthavnenes 
terminaler samt på gader og stræder, tiltrækker de 
omgivelsernes blikke.
   Det véd stewardesserne udmærket. Derfor gør de 
også en del ud af sig selv foran spejlet. Håret skal 

lidt streger eller stjerner, der tilkendegiver medar-
bejderens rang. Men så er der også de selskaber, 
der lader kendte modeskabere stå for designet. Det 
gælder først og fremmest de større selskaber med 
global trafik, men også både SAS, det oprindelige 
Sterling Airways samt Maersk Air har i ’de gyldne 
år’ lagt stor vægt på uniformernes snit og udform-
ning.

Unge luftfartsselskaber
Mange luftfartsselskaber ser en signalværdi i en flot 

Siden SAS for år tilbage iklædte de unge og smukke stewardesser lyseblå 
uniformer, er meget ændret. Et mere casual udtryk har vundet indpas. Men 
stadig skal – og må – den flyrejsende ikke være i tvivl om, hvem der er cabin 
crew. Det siger Luftfartsloven.

Anette Freifeldt med et stort udvalg af 
dessiner stof. ’Stewardesse-uniformer 
skal både være elegante og slidstærke,’ 
siger hun.

Fly-klædt
er velklædt

sidde perfekt, og det samme gælder make-up’en.
   Hvem der selvsagt også er opmærksomme på 
fokuseringen af kabinepersonalet, er luftfartssel-
skaberne, der derfor ofte bruger store beløb på uni-
formeringen, som i første række skal opfylde nogle 
grundkrav fra luftfartsmyndighederne, men som 
derudover udgør en ikke uvæsentlig PR-funktion 
for de enkelte selskaber. 
   Skal der spares, bliver der oftest tale om en 
almindelig konfektionsvare med sølv- eller guld-
farvede knapper, selskabets emblem og eventuelt 

Bel Air Aviation A/S 
Phone +45 7636 3900 
offshore@belair.dk 
www.belair.dk 

BEL AIR AVIATION 
- Danish owned offshore helicopter company  
 

FACTS ABOUT BEL AIR AVIATION 

 
 The only Danish owned offshore helicopter company 
 Second to none team spirit 
 Bel Air was established in 1994 
 45 employees affiliated - full time and part time 
 2 bases for AW139 operations: Holsted Heliport and Esbjerg Airport 
 AgustaWestland Service Center for the AW139 helicopter type 
 Bel Air Part 145 performs all maintenance tasks on the AW139 helicopter 
 Bel Air Training organisation performs training for pilots and engineers 
 Operating 3 AW139 helicopters 
 On time statistic; 99,8% regularity 
 Flexibility and commitment from the whole team 
  
           Where there’s a will, there’s a way 

 

The Bel Air team and the AW139 helicopters are operating offshore - for Maersk Oil, Allseas, PA Resources, PGS, Heerema, Nord Stream and other customers. 
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Ærlige Madsen død
Af Preben Jack Petersen.

’ÆRLIGE MADSEN’ alias Poul Erik Madsen er død. 
Efter nogen tids sygdom slog kræfterne ikke længere 

til, og onsdag aften 1. august sov 
han stille ind. Han blev 67 år.
   Når man skal foretage et 
tilbageblik i Poul Eriks karriere 
i rejsebranchen, så vil Fritids-
rejser til enhver tid fremstå som 
omdrejningspunktet. Det var her, 
han slog sit navn fast, og det var 
her, han fik mulighed for at vise sit 
værd i rejsebranchen.
   Det var også i hans epoke hos 
Fritidsrejser, hans menneskelige 
egenskaber kom op til overfladen, 
og sandt at sige var de nok større 
end de faglige. Han var et rart 
menneske, der havde en god og 
nær kontakt til medarbejderne. 

Han lyttede til deres problemer, og kunne han hjælpe, 
så gjorde han det. Den side af Poul Erik er der mange, 
der vil huske ham for.



   Ser vi på hans professionelle liv, så har det selvføl-
gelig været præget af tidens tand. Rejsebranchen har 
altid været en ruchebane med opgange og nedture og 
ofte med konkurser til følge. Og for Fritidsrejsers del 
er problemerne aldrig blevet mindre af, at koncernle-
delsen var placeret i Stockholm med skiftende ejere 
som ’overdommere’. Og når produktionsprisen var 
større end, hvad markedet kunne bære, gav det sig 
selv, at årsresultatet som oftest måtte ende med røde 
tal.
   Poul Erik havde et ønske om at blive EDB-mand. 
Det var en helt ny verden i første halvdel af 1970’erne, 
og han startede som sådan hos Tjæreborg Rejser. 
Herefter gik han videre til Unisol, inden han i 1978 
blev ansat i Danland, hvor han skiftede spor fra edb-
skærmen til det mere udadvendte salgsarbejde.
   Selvom Danland ikke var rejsebranchen, så var det 
med udlejning af sine mange feriehuse alligevel et 
stykke derhenad, og i hvert fald blev det for Poul Eriks 
del springet til ’den ny, fagre verden’, hvor han blev 
ansat i Fritidsrejser, dengang beliggende sammen med 
Stjernerejser på forholdsvis få kvadratmetre i Hotel 
Grand-bygningen på hjørnet af Vesterbrogade og 
Reventlowsgade nær Hovedbanegården i København.
   Chefen hos danske Fritidsrejser hed Lennart Häg-
glund og var svensker. Han vidste, at han skulle blive 
en slags overordnet miljøchef hos både Fritidsrejser og 

Tjæreborg Rejser, der havde et familieforhold via Ster-
ling Airways. Men han skulle selv finde sin efterfølger 
til afdelingen i Danmark, og han satsede på Poul Erik.



Den dag, Lennart forlod rejsebureaulokalet på Grand 
Hotel, var Poul Erik altså chefen. Og en af hans 
opgaver var at gøre Fritidsrejser kendt, for den side af 
forretningen havde Lennart Hägglund sandt at sige 
ikke gjort noget ud af. Alle danskere havde kendskab 
til Spies og Tjæreborg, og sågar Henning Brunsteds 
’Ekko Rejser’ samt Ragnar Falk Lauritsens ’Falke-
Rejser’ i Herning lå mange grader over Fritidsrejser i 
publikums kendskab til den danske rejseverden.
   Men den sag skulle Poul Erik snart vise sig at være 
den rigtige mand til at få en ændring på.
Hans store indsats herfor begyndte dog først, da 
firmaet flyttede til lokaler i Landemærket, hvor Simon 
Olesens kjolemagasin tidligere havde haft til huse. 
   Flytningen var foranlediget af, at Grands ejer, Niels 
Christian Pedersen, selv behøvede rejsebureauloka-
let i sit hotel, idet han ville etablere en restaurant på 
stedet. Niels Christian, der i dag lever som pensionist i 
London, tilbød DKK 150.000 for at få Fritidsrejser til 
at rykke ud, ligesom han ville betale flytteudgifter etc.
   Poul Erik sendte en telex om tilbuddet til topmanden 
hos Fritidsrejser i Stockholm, Bengt Bengtsson, der 
slet ikke kunne stå for et beløb på DKK 150.000, så 
svaret blev hurtigt et klart ja.



I Landemærket begyndte Poul Erik at holde sine 
regelmæssige pressemøder, og han kunne med glæde 
konstatere, at Fritidsrejser snart var et navn i den 
danske rejseverden, som danskerne havde kendskab 
til. Naturligvis kunne det også registreres i antallet af 
kunder, der steg gevaldigt.
   Resultatet på bundlinjen var det sværere at få vendt, 
men sådan var det også hos konkurrenterne – Spies 
dog undtaget, indtil Janni købte A320’erne.
   Da Poul Erik begyndte at informere pressen om sine 
store salgsfremgange, sagde Jens Veino, der dengang 
var koncernchef hos Tjæreborg, at Poul Eriks tal langt 
fra kunne holde vand, og ironisk omtalte han kun Poul 
Erik som ’Ærlige Madsen’. Det navn blev hængende 
på Poul Erik i mange år fremover og blev bl.a. brugt 
af Ejvind Olesen i dennes nekrolog over Poul Erik på 
takeoff.dk.



Da Ejnar Lundt i 1991 ville styrke grundlaget for 
Sterling Airways, opkøbte selskabet helt henholdsvis 
delvist både Fritidsrejser, Falke Rejser og Sol Rejser, 
der blev samlet i Team Sterling. Det betød bl.a., at Stig 
Elling fra Sol Rejser blev salgschef i Team Sterling 

under Poul Erik, og her så Stig, hvordan man skulle 
gøre for hele tiden at komme i aviserne. Poul Erik var 
med andre ord Stigs læremester. 
   Efter Sterling Airways’ konkurs i september 1993 
gik Fritidsrejser i Stockholm ind og købte rejsebu-
reaudelen Team Sterling, der flere gange skiftede ejer. 
Det gjorde man også i slutningen af 1997, da britiske 
Thomson købte Fritidsrejser-koncernen.
   Den ny ledelse bad Poul Erik komme til møde i 
Stockholm, hvor den nye chef, Ole Oftedal, fyrede 
ham på gråt papir.
   Ole udsendte en meddelelse, hvori der bl.a. stod:
   ’Jeg beklager, at Poul Erik Madsen har besluttet at 
stoppe som direktør i vor danske virksomhed. Under 
Poul Erik Madsens ledelse, og under stærk konkur-
rence, har Star Tour udviklet sig til Danmarks største 
rejsearrangør ....’
   Poul Erik sammenkaldte dansk rejsepresse dagen 
derpå og udtalte:
   ’Jeg beklager at måtte meddele, at det overhovedet 
ikke passer, hvad der står i meddelelsen 
fra Stockholm. Jeg er kort og godt blevet 
fyret! Og jeg er faktisk ked af det ....’
   ’Ærlige Madsen’ ville ikke yderligere 
kommentere sagen.
   Efter at englænderen Thomson-vetera-
nen Kevin Dufficy havde siddet i chef-
stolen i København i en særdeles kort 
periode, udnævntes firmaet marketing-
chef, Birthe Madsen, til administrerende 
direktør. Og det er hun stadigvæk.



Senere virkede Poul Erik som konsu-
lent. Bl.a. samlede han nogle mindre 
rejsebureauer, der fusionerede, og disse 
blev solgt som et færdigpakket bundt til 
schweiziske Kuoni. Men det var først, da 
Kuoni opkøbte Apollo, at dets virk-
somhed i Danmark blev af en betydelig 
størrelse.
   Tilbage står, at Poul Erik vil blive husket som den, 
der bankede Fritidsrejser op til en landskendt rejse-
virksomhed af en anseelig størrelse, og desuden som 
et overmåde fint menneske.

preben@travelpeople.dk

Poul Erik Madsen, der gjorde Fritidsrejser til et landskendt rejsebureau, er død efter længere tids sygdom.



Kære Mødeplanlægger
Vi er ikke så store, men vi er eksperter i det lille møde med 
den store opmærksomhed. Vi har plads til 100 personer i både 
store og mindre lokaler inkl. havepavilloner til feks. de møder, 
der kræver en særlig koncentration. Hele herligheden ligger 
lige midt i København, men godt gemt i gårdhaven i bygninger, 
der engang var hotellets hestestalde.

Vi sørger for en god frokost og forfriskninger, der hjælper med 
at samle tankerne...  

www.kongarthur.dk
tlf 33 95 77 11

PS: Vi har en stor parkeringsgård med direkte adgang til 
konferencecentret.
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Book møde på                                                                     eller ring til 
vores  konferencekoordinator på

Mange hilsner
Hotel Kong Arthur
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NEWS-IN-BRIEF

Grønlandske hoteller udsattes i 2011 for en vold-
som tilbagegang. Antallet af overnattende gæster er 
over en tre års-periode faldet med over 10.000 – fra 
84.211 i 2008 til 73.801 i fjor. Det viser nye tal fra 
Grønlands Statistik.
   Antallet af overnatninger på hotellerne er ligeledes 
faldet. Fra 2008, hvor antallet af overnatninger top-
pede med 236.913 overnatninger, nåede man i fjor op 
på kun 213.656.
   Som helhed udnyttes hotellernes kapacitet langt fra 
optimalt. I 2008 var belægningsprocenten 37,7 pct. 
Nu er den nede på omkring 35.
   Enkelte afvigelser fra gennemsnitstallene udgøres 
bl.a. af Hotel Arctic i Ilulissat, der i 2011 havde sit 
bedste år nogensinde – både hvad antallet gæster 
og økonomiske resultater angår. Hotel Arctic har i 
særlig grad satset på det asiatiske marked, hvilket har 
givet bonus. 

LUFTFArT
 
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) har 
indgået aftale om at sælge sin ejerandel på 49 pct. af 
aktiekapitalen i NIAL Group Ltd. (NIAL), som er 
moderselskab til Newcastle International Airport, til 
en fond administreret af AMP Capital Investors Ltd. 
   De øvrige 51 pct. af NIAL’s aktiekapital ejes af syv 
kommuner (LA7), der sammen med CPH indgik i et 
Public Private Partnership. Salget af CPH’s ejerandel 
i NIAL er godkendt af LA7. 
   Påvirkningen af frasalget på CPH’s resultat før skat 
for året vil, når det er gennemført, ligge i et interval 
på DKK 750 til 770 millioner.

TERMINAL A-investorerne føler sig groft misbrugte 
i sag om projekt ’alternativ lavpristerminal’ og truer 
nu med at stævne staten i sagen, der i deres øjne er et 
spørgsmål om fri konkurrence.
   ’Trafikstyrelsens ageren i den her sag er mildest talt 
mystisk,’ siger Flemming Hansen, der er bestyrel-
sesformand i Terminal A og tidligere konservativ 
transportminister.
   Konkurrencerådet har opfordret transportminister 
Henrik Dam Kristensen (S) til at ændre luftfarts-
reglerne, så der kan åbnes for en ny konkurrerende 
terminal i lufthavnen. Men det afviste ministeren i 
januar, der henviser til en vurdering fra Trafikstyrel-
sen om sikkerhedsaspektet omkring en ny privatejet 
terminal, samt at luftfartsreglerne forhindrer etable-
ringen af en konkurrerende terminal.

DAT, der flyver i rutetrafik mellem Sønderborg og 
København, har introduceret et månedskort, hvor 
man for en pris på 14.995 kroner kan rejse ubegræn-
set på ruten. Der bliver individuelt log-in til bestil-
ling af rejser,’ fortæller rutechef Dennis Rybasch fra 
DAT.
   Indførelsen af et månedskort sker for at imøde-
komme et ønske fra det lokale erhvervsliv, der ofte 
oplever, at medarbejdere kvier sig ved at skifte bopæl 
fra København til Sønderjylland – eller omvendt.
   ’Vi har kunnet konstatere, at mange virksomheder 
i det sønderjyske område forudser, at de skal hente 
medarbejdere med specielle kompetencer i Køben-
havn, og de har gjort os opmærksomme på, at et 
tiltag rettet mod den udvikling ville være velkom-
ment. Vi er glade for at kunne imødekomme ønsket,’ 
siger Dennis.
   Sønderborg Lufthavns direktør, Anders Sørensen, 
er også glad for det nye initiativ:
   ’Det er godt nyt for de efterhånden temmelig 
mange, der bruger ruten og Sønderborg
Lufthavn stort set hver dag. Og vi ved også af erfa-
ring, at selvom nye ansigter i de
sønderjyske virksomheder regner med at flytte hertil 
på lidt længere sigt, så er det en fin
mulighed for at komme i gang – uden at privatlivet 
skal omlægges allerede fra starten,’
påpeger lufthavnschefen.
   Det nye månedskort kan bestilles direkte hos DAT.

HoTeLLer

TOBAGO HAR i nogen tid arbejdet med planer om retablering af den tidligere charterflyrute mellem Køben-
havn og Tobago, og alt tyder nu på, at projektet bliver en realitet indenfor en overskuelig fremtid, sandsynligvis 
allerede fra slutningen af 2013. I september var en delegation af turist- og hotelfolk i København og Stockholm 
for at gøde jorden.
   Ø-nationen Trinidad og Tobago besøges årligt af 4.000 skandinaviske turister, hvoraf de 3.000 har Tobago 
som mål. Hensigten er, ifølge Avion Hercules fra Tobagos Turist- og Transportdepartement, at fordoble dette 
tal allerede i 2014, hvor flyruten forventes at være en realitet, og at komme op på 10.000 i 2015.
   Trinidad & Tobago repræsenteres i Skandinavien, Finland og Baltikum af GSA-firmaet Spirit Company.

reDerIer

SCANDLINES har en mistanke om, at der er noget 
helt galt med de to nye færger til Gedser-Rostock-
overfarten, som er under bygning på skibsværftet i 
Stralsund, oplyser rederiet. Eksperter fra Lloyds Re-
gister har siden august været i gang med at undersøge 
færgerne.
   ’Der har længe verseret forlydender om, at færgerne 
har en vægt og en dybdegang, som gør, at de under 
visse vindforhold ikke kan anløbe Gedser,’ bekræf-
ter Claus Nikolajsen, Fleet Manager i Scandlines, 
overfor Lolland-Falsters Folketidende. 
   De to færger er nu inddraget i den betalingsstands-
ning, som P+S Werften anmeldte onsdag 29. august. 
   Værftets direktør, Rüdiger Fuchs, har flere gange 
kraftigt antydet, at en væsentlig årsag til betalings-
standsningen er, at Scandlines har været uvillig til at 
forhandle med værftet.

ToUrISm

På Tobago er ungdom-
men ’vild med dans’. Der 
er hver dag optræden 
med musik og dans på 
alle niveauer. Således 
var der også optræden 
ved de møder, som den 
udsendte delegation i 
september holdt med 
danske og svenske tour-
operatører.

Gloria Jones-Knapp er 
Tobagos mest berømte 
designer og indretnings-
arkitekt. Hun har ikke blot 
opført Becolet Beach 
Club på Tobago, som hun 
er General Manager for. 
Men de bedste af de bed-
ste turist-faciliteter, alle 
sammen fem-stjernede, 
står hun også bag. Hun 
er, helt ubetinget, turist-
dronningen på Tobago. 
Damens alder? Sådant 
spørger man ikke om, ej 
heller på Tobago.

Fra mødet med danske rejsearrangører ses marketing-
direktør Avion Hercules, Tobago, og Christine Engen, 
der er repræsentant for Trinidad & Tobago i Skandina-
vien, Finland og Baltikum. Bagved ses Klaus Bigum, 
Air Canada’s mand i Skandinavien.

Avion Hercules, marke-
tingdirektør hos turist- og 
transportdepartementet 
på Tobago, forudser 
en fordobling af antallet 
skandinaviske turister, så 
snart en flyrute kommer 
i gang fra København til 
Tobago.
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Lufthavnschef Søren Svendsen har en 
drøm om, at Aalborg Lufthavn skal 
være Danmarks næststørste.

SØREN SVENDSEN (60), chef for Aalborg Luft-
havn siden 1. juni 2008, har en drøm om, at ’hans 
lufthavn’ skal blive Danmarks næststørste – dvs. 
kun overgået af Københavns Lufthavn i Kastrup 
og dermed indtage positionen som landets største 
provinslufthavn.
   Om ønsket går i opfyldelse, vil kun tiden vise. Men 
Søren, der har en fortid i SAS, bl.a. som Jyllands-
chef med base i Billund, har i hvert fald lagt mange 
kræfter i projektet, og selvom Cimber Sterling’s 
konkurs i maj kom meget på tværs, så har Aalborg 

     Aalborg Lufthavn
satser på aarhusianerne
     Aalborg Lufthavn
satser på aarhusianerne

Lufthavnsdirektør Søren Svendsen satser på at 
omgøre Aalborg Lufthavn til en udenrigslufthavn  
på bekostning af indenrigstrafikken.
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Lufthavn siden september haft et udbud af flysæder 
til København af samme størrelsesorden som før 
konkurstidspunktet: 
   ’Et lille problem er dog, at man ikke har samme 
antal frekvenser, idet både SAS og Norwegian flyver 
med større maskiner end, hvad Cimber Sterling 
gjorde – og med færre frekvenser bliver der automa-
tisk færre passagerer,’ konstaterer Søren.
   
Kursskifte 
Udenrigstrafikken er derimod Aalborg Lufthavns 
solstrålehistorie. For tre år siden blev det således 
besluttet at foretage et strategisk kursskifte, ifølge 
hvilken plan man går efter primært at blive en uden-
rigslufthavn i stedet for blot at være en lufthavn med 
indenrigs-status:
   ’Den transformation er stadigvæk i fuld gang, og 
for hver måned og år kommer vi stadig tættere på,’ 
fortæller Søren. ’Vi har i 2012 budt velkommen til 
både spanske Vueling og Turkish Airlines, ligesom 
KLM har øget til tre daglige afgange til Amsterdam. 
Desuden har Norwegian åbnet en rute til Berlin. 
Frem til september har vi haft en fremgang i uden-
rigstrafikken på 11 pct. i forhold til samme periode 
i fjor.’
   For Aalborg Lufthavn er det et must at tiltrække 
flere passagerer. Kun derved kan man friste både de 
hjemlige luftfartsselskaber samt udenlandske til at 
åbne nye ruter på Aalborg. Og når der er et større 
udbud af ruter, kommer der helt automatisk flere 
passagerer. Det gælder med andre ord i første række 
om at ’tvinge’ flere passagerer til at rejse via Aalborg 
og gøre brug af bestående ruter. Det er som ringe i 
vandet …
   
Gratis parkering
Også chartertrafikken er gået flot frem med 10 pct. 
Som helhed har der været tale om et godt år for char-
terrejsebranchen, der leverer tårnhøje loadfactors.
   Søren vurderer, at chartertrafikken indeholder et 
langt større potentiale end, hvad man indtil nu har 
oplevet. 
   Lufthavnens ’hemmelige trumfkort’ overfor ferie-
rejsende består i den gratis parkering, som lufthav-
nen har budt på i flere år – vel at mærke på indhegnet 
og overvåget område. I alt tilbyder man passagererne 
4.000 p-pladser, og endnu flere vil være til rådighed 
til sommeren 2013:
   ’Gratis parkering, uanset om du er væk i én, to 
eller tre uger, er vældigt populært, og dette service-
element får mange nordjyder til at vælge en rejse, der 
udgår fra Aalborg,’ mener han.
   At Aalborg Lufthavn er i stand til at tilbyde pas-
sagererne gratis parkering, mens de andre lufthavne, 
specielt København, men også Billund, stadig opkræ-
ver parkeringsafgift, skyldes ifølge den aalborgen-
siske lufthavnschef, at parkeringsindtægten indgår i 
de andre lufthavnes budgetter, og den kan de derfor 
ikke undvære, når de først har vænnet sig til at have 
de penge at disponere over.
   ’I Aalborg har vi aldrig haft den indtægt og derfor 
heller ikke regnet med den,’ siger Søren, der er glad 
for at have dette element som konkurrence-parame-
ter.

Markedsføringen 
Da Søren Svendsen tiltrådte stillingen som lufthavns-
chef i Aalborg, skete det samtidigt med, at lufthav-
nens daværende informationschef, tidligere journalist 
ved Aalborg Stiftstidende, Ole Vestergaard, gik på 
pension. Derfor skulle også en efterfølger til Ole an-

sættes, og til det job fik man betydeligt flere ansøgere 
end til chefstillingen.
   For Søren kom det hurtigt til at fremstå som 
ganske klart, at Rikke Mølgaard, der blev valgt til 
jobbet, indeholdt langt større potentiale end, hvad 
der behøvedes for at arbejde som informationschef. 
Allerede fra start blev hun derfor ansat som salgs- og 
marketingchef. Og længe skulle der ikke gå, før titlen 
ændredes til salgs- og marketingdirektør.    
   Rikke spiller tæt sammen med Søren. Sammen 
tilrettelægger de kampagner, der i stor udstrækning 
koncentrerer sig om Midt- og Øst-Jylland med særligt 
fokus på Aarhus. Samtidigt sørger de selvsagt for at 
’vedligeholde’ hjemmemarkedet, dvs. Nord-Jylland. 
   67 pct.af markedsføringsbudgettet går til aktiviteter 
i Aarhus-regionen og Midt-Jylland i øvrigt, mens de 
sidste 33 pct. er ’stavnsbundet’ til hjemmemarkedet. 
   Men for at blive større skal Søren og Rikke få flere 
passagerer til at benytte Aalborg Lufthavn, og disse 
nye passagerer skal af gode grunde ikke hentes i 
Nord-Jylland, idet nordjyderne i sagens natur ikke 
rejser ud ad andre lufthavne end Aalborgs egen, 
når de skal på langfart. Og selvom de gør brug af et 
udenrigsfly fra Københavns Lufthavn, så bruger de 
i hvert fald Aalborg Lufthavn for at komme over til 
Djævleøen.
   Aarhus-regionen udgør ifølge Søren en gråzone, 
hvor befolkningen med nogenlunde lige stor gevinst 
kan vælge mellem at rejse til Billund eller Aalborg. 
Der er således en særlig grund til, at to tredjedele af 
markedsføringen sker i det midtjyske.  
   ’Hele Aarhus-distriktet er et uhyre vigtigt område 
for os,’ fastslår Søren. ’Det er herfra, vi indtil nu har 
oplevet væksten, og det er herfra, vi til stadighed skal 
hente vor vækst.’
   ’Vi bruger mange forskellige platforme til kom-
munikation – alt fra online og TV2 Regional til event 
i storcentre m.v.,’ supplerer Rikke, der også oplyser, 

at Aalborg Lufthavn ultimo november lancerer en 
helt ny hjemmeside, der i højere grad end i dag er 
forbrugerorienteret og kommerciel.
   ’Vi har en million besøgende på vor hjemmeside i 
løbet af et år, og mange går ind på sitet for at hente 
inspiration til næste rejse, fordi de allerede har be-
stemt sig for at lade rejsen udgå fra Aalborg,’ tilføjer 
hun. 

Jubilæum 
Aalborg Lufthavn står overfor sit 75 års jubilæum. 

Aalborg Lufthavns kort over destinationer, hvortil der flyves nonstop, bliver stadig større.

Salgs- og marketingdirektør Rikke Møl-
gaard arbejder tæt sammen med Søren 
Svendsen om Aalborg Lufthavns mar-
kante markedsføring i Aarhus-området.
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Det sker 29. maj med markering af udbygning af 
passagerfaciliteterne på i alt 7.000 kvm., en forøgelse 
af antallet af gates fra seks til 12, derudover fire nye 
standpladser til i alt ni, nyt security flow, flere check-
in-automater samt en taxfree-shop på 580 kvm. 
   Trafikministeren Henrik Dam Christensen har 
udlovet sin tilstedeværelse i Aalborg på jubilæums-
dagen.
   Trafikken mellem Aalborg og København var 
imidlertid blevet indviet allerede to år forinden med 
første afgang fra hovedstaden 4. september 1936. 
Ruten, der var Danmarks første indenrigsrute med 
daglig trafik, blev opereret med et en-motors-fly af 
typen Fokker F. VII med to besætningsmedlemmer 
og plads til otte passagerer.
   Flyet havde fast landingsplads på en mark tilhø-
rende en privatperson. Senere, da man skulle bygge 
den lufthavn, der blev fundamentet til den nuværende 
Aalborg Lufthavn, fik man af den fly-interesserede 
Gunnar Larsen, direktør hos F.L.Smidth, stillet et 
areal ved Aalborg-Portland-Cementfabrikkerne i 
Rørdal til rådighed.
   Gunnar stillede ligeledes kapital til disposition til 
stiftelse af Provins-Luftfartsselskabet, der skulle 
forestå driften af ruten. Når DDL (Det Danske 
Luftfartsselskab) blev holdt udenfor, var årsagen, 
at den virksomhed modtog statssubsidier og derfor 
ikke måtte konkurrere med DSB indenfor landets 
grænser.
   Indvielsen af Aalborg Lufthavn blev bl.a. overvæ-
ret af daværende trafikminister, socialdemokraten 
Niels Peter Fisker. Han døde senere samme år i en 
alder af kun 53 år.
   Få uger efter lufthavnsindvielsen startede Provins-
Luftfartsselskabet desuden en rute Aalborg-Silke-
borg-Esbjerg-Hamburg.
   
’Et stykke vej’ 
Et rekordhøjt antal passagerer i 2011 gjorde det år til 
det bedste i lufthavnens historie. Helt nøjagtigt var 
der 1.391.632 afrejsende og ankommende, hvilket var 
en fremgang på 3,6 pct. i forhold til 2010 svarende til 
48.274 passagerer.
   Tallet for indeværende år forventes at blive nogen-
lunde det samme som i 2011, men med den forskyd-
ning, at der næppe sker nogen vækst i indenrigs-
trafikken, måske endda en lille tilbagegang (årsag: 
Cimber Sterling’s konkurs i maj 2012), hvorimod 
udenrigstrafikken går op. Dermed opfylder AAL 
også sin egen strategi om at være en udenrigslufthavn 
mere end en indenrigsstation. Største vækst ligger 
nemlig i udenrigstrafikken, hvor Aalborg Lufthavn 

De første passagerer går fra borde, da Turkish Airlines for nylig inkluderede Aalborg I 
sit rutenet. Der var godt nok glæde i den nordjyske lufthavn over den nye, internationale 
rute.

i 2011 oplevede en stigning på ikke mindre end 33,3 
procent i forhold til året før. I det tal er medtaget 
charterselskabernes passagerer.
   Billund Lufthavn, som lufthavnen i Aalborg 
konkurrerer med om de midt- og østjyske rejsende, 
præsterede i 2011 et samlet passagertal på mere end 
to millioner, så nok er der et stykke vej, før Aalborg 
kan begynde at bide Billund i hoserne. I øvrigt kan 

nævnes, at to millioner passagerer regnes som den 
magiske grænse for, hvornår en lufthavn begynder at 
være interessant for internationale luftfartsselskaber.
   Aalborg Lufthavn ejes af seks storkommuner: 
Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, 
Rebild og Vest-Himmerland. 

Lufthavnsdirektør Søren Svendsen
Født: 1952

Uddannelse:  SAS leadership college (1974-2008)
 Merkonom i personale og administration (1993-96)

Karriere:  FDM rejsebureau Aalborg (1970-1972) 
 Sergent i forsvaret (1972-1974) 

Karriere i SAS:  Billetkontor (1975-76)
 Vagthavende (1976-1995)
 Stationschef Aalborg (1995-2001.                                                                        
 Stationschef Aalborg og Billund (2001-2003)
 Stationschef Aalborg, Aarhus og Billund (2003-2005) 
 Stationschef Indenrigs (2005-2008)
 Lufthavnsdirektør Aalborg Lufthavn (2008-)
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Af Preben Jack Petersen.

MICHAEL BINZER, snart 44 år, har i de fem og et 
halvt år, han har været administrerende direktør for 
Air Greenland, forestået en gennemgribende udvik-
ling i selskabet. Han har skabt et mere kundeven-
ligt og kommercielt luftfartsselskab, hvor flyflåden 
i indenrigstrafikken er blevet fornyet, billetpriserne 
er faldet, og samtidigt har han kæmpet for – og op-
nået – uafhængighed af Grønlands Hjemmestyre, i 

Fra Fly til TeleFra Fly til Tele
Michael Binzer siger farvel til Air 
Greenland og går fra 1. april 2013 i 
gang med en ny, stor samfundsopgave i 
Grønland, idet han skal stå i spidsen for 
udviklingen af telefoni og Internet.

dag Grønlands Selvstyre, der har været den eneste 
af de tre ejere, der med regelmæssige mellemrum 
har blandet sig i direktionens arbejde.
   Michaels frigørelse fra Hjemmestyret/Selvstyret 
startede, da han i 2008 fortalte Berlingske Tidende 
om nepotisme i det grønlandske samfund. Hans 
udtalelser vakte dengang betydelig opmærksom-
hed i vide kredse – og rystede grundvoldene i det 
socialdemokratiske parti Simiut, der på daværende 
tidspunkt udgjorde regeringen på verdens største ø 
og havde gjort det i alle år. At problemet eksistere-
de, var kendt af alle og enhver. Der var blot ingen, 
der før havde vovet at stå frem og sige det åbent.
   Magthaverne ønskede herefter Michael Binzers 
hoved på et fad. Han var ilde set, og han skulle fjer-
nes fra jobbet som CEO i Air Greenland. Det var 
den måde, man ville lukke munden på ham på.
   Landsstyret ville dog ikke på egen hånd, udenom 
bestyrelsen, gennemføre fyringen af Michael, 
hvorfor man i stedet planlagde ’et kup’ ved at få 
det fremtrædende Simiut-medlem, fhv. Landsstyre-
formand Lars Emil Johansen placeret i formands-

stolen i stedet for den hidtidige formand, Julia Pars, 
direktør for kulturhuset Katuaq. 
   Når den transaktion var gennemført, mente man, 
at det ville være en forholdsvis let match for den 
ny formand at gennemtvinge en afskedigelse af 
Michael Binzer.
   Men Landsstyret gjorde vært uden regning. Da 
planen om at gøre Lars Emil til formand kom Air 
Greenland’s tre medarbejderrepræsentanter i besty-
relsen for øre, protesterede de øjeblikkeligt, og det 
samme gjorde også den øvrige bestyrelse, hvorefter 
Lars-Emil måtte træde tilbage, før han var tiltrådt!

’Højt spil’
Michael Binzer overlevede ’attentatforsøget’, og si-
den er andre partier kommet til magten i Grønland.
   Michael siger i dag til TRAVEL PEOPLE:
   ’Jeg véd, at der var tale om højt spil fra min side. 
Om ikke bestyrelsen havde fået stoppet Lars Emil, 
ville jeg ganske sikkert været røget ud.’
   Han glæder sig over den nye holdning til nepo-
tisme og kammerateri. Den betyder, at vi i dag kan 

Det gav store rubrikker i både dansk og 
grønlandsk presse, da Grønlands Lands-
styre i 2009 forsøgte sig med et kup over-
for bestyrelsen i Air Greenland for ad den 
vej at få fjernet Michael Binzer fra posten 
som CEO. Kuppet mislykkedes totalt, idet 
Landsstyrets kandidat til formandshvervet, 
Lars Emil Johansen, blev tvunget til at afgå 
allerede, før han var tiltrådt!
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tale helt ukompliceret med Selvstyret og også frem-
komme med kritiske bemærkninger. Man risikerer 
ikke at blive fyret …’
   Michael er ikke det mindste i tvivl om, at han 
kæmpede for en ideologi, hvor ændringen har været 
til gavn for hele samfundet.
   Han konstaterer således med stor tilfredshed, at 
nepotisme nu er et ikke-tema i Grønland, og han 
siger, at han er stolt af den udvikling, Grønland er 
inde i – hvilket eksempelvis kan ses på etablering 
af CSR Greenland, som han selv er medstifter af. 
Organisationen rummer nu de vigtigste virksom-
heder i Grønland, der samlet set forholder sig til et 
udvidet samfundsansvar, der sættes i et forretnings-
mæssigt sammenhæng:
   ’Jeg synes, det er værd at fremhæve, at udviklin-
gen i samfundet har gjort os langt mere klar, når de 
vanskelige beslutninger omkring olie- og mineral-
industrien skal træffes,’ siger han.

Store samfunds-segmenter
At Michael medio september udnævntes til admi-
nistrerende direktør for det grønlandske televæsen, 
hvilket job han tiltræder 1. april næste år, er netop 
en konstatering af, at der fra samfundets side ikke 
eksisterer nogen ’bad feeling’ mod ham, selvom 
han i 2008 fik sagt nogle sandheder om, hvordan 
systemet dengang arbejdede.
   Først har han stået i spidsen for en næsten revolu-
tionerende udvikling af Air Greenland, og herefter 
er han nu blevet betroet opgaven at effektivisere te-
levæsenet, herunder både mobiltelefoni og Internet.
   I realiteten er der tale om, at udviklingen af 
Grønlands to største og livsvigtige kommunikati-
ons-segmenter – Air Greenland henholdsvis Tele-
væsenet – er blevet lagt i hænderne på Michael:
   ’Min tid i Air Greenland har været både spæn-
dende og interessant,’ konstaterer han – og så 
pointerer han også, at et af værktøjerne til at få 
koncernen til at fungere optimalt har været opbyg-
ningen af et hold af medarbejdere, der har været 
’helt fantastiske’:
   ’En veltrimmet organisation med dygtige ledere 
vil til enhver tid være en forudsætning for et 
optimalt resultat,’ siger han. ’Og det er, hvad Air 
Greenland har nydt godt af, og den faktor har jeg 
sat stor pris på.’

Efterfølgeren  
Hvem der skal efterfølge Michael i CEO-stolen hos 
Air Greenland, er endnu ikke afgjort. 
   Nok kan man konstatere, at såfremt bestyrelsen 
går efter en luftfartsmand, så er sandsynligheden 
for, at man kigger sig om i SAS-rækkerne, både de 
nuværende og tidligere, ganske betydelig.    
   Med den udvikling, både Grønland og Air 
Greenland er på vej ind i, er det imidlertid ikke 
utænkeligt, at bestyrelsen vælger at sige, at ’som 
luftfartsselskab er virksomheden nu sat på skinner’, 
og at det for den nærmest kommende periode derfor 
gælder om at have en topchef, der vil være i stand 
til at føre koncernen videre på et ’højt forretnings-
mæssigt plan’.
   Ansættelsesudvalget har været i gang med sin 
søgen siden begyndelsen af oktober. 

Øelund og Binzer
Den ny CEO bliver nummer fem i rækken siden 
årtusindskiftet. Peter Fich, med en fortid hos 
Premiair henholdsvis Postvæsenet, blev fundet for 
svag og efterfulgtes i 2001 af Finn Øelund, der 

Et sjældent billede af fhv. Landsstyreformand Hans Enoksen og Michael Binzer sammen. Hans 
hadede Michael for hans anklager om nepotisme i det daværende regeringsparti, Simiut.

Michel Binzer kæmpede mod nepotismen 
og kammerateriet, vandt kampen og beløn-
nes nu med et nyt topjob i det grønlandske 
samfunds tjeneste.

gennem mange år havde været ansat i SAS, og som 
man kendte ganske så vel i Grønland, idet han som 
Indenrigschef hos SAS havde Grønlands-trafikken 
under sig. SAS var dengang eneste selskab med tra-
fik til og fra Grønland, og Finn deltog et par gange 
om året i nogle ’dialogmøder’ i Nuuk, hvor han re-
degjorde for SAS’ trafik overfor både de grønland-
ske myndigheder og et lokalt ’kontaktudvalg’, der 
på hvert eneste møde fremførte klager over for høje 
billetpriser og for dårlig service. Hotelfolkene Carl 
Juhl og Helge Tang var talsmænd for de grønland-
ske erhverv på disse møder.
   Finn fik sin bestyrelses godkendelse af en plan 
om indkøb af et Airbus-fly, der skulle indsættes 
mellem Søndre Strømfjord og København i kon-
kurrence med SAS. Det gjorde han så fremragende, 
at SAS efter nogen tid indstillede sin Grønlands-
trafik!
   Da Finn i slutningen af 2003 opsagde sin stilling 
hos Air Greenland for i stedet at blive chef for 
Maersk Air, blev Flemming Knudsen hentet til 
CEO-stolen hos Air Greenlnd. Flemming havde i 
mange år arbejdet for Maersk Air, dels som chef 
for Maersk Air UK i Birmingham, dels som CEO 
for det danske Maersk Air. Han var en ’pæn mand’, 
pligtopfyldende og venlig, men uden de store initia-

tiver. Han kan beskrives mere som administrations-
chef end som den idérige leder.
   Efter Flemming kom så Michael Binzer, der 
– sammen med Finn Øelund – vil gå over i Air 
Greenland’s historie som de to chefer, der har haft 
størst betydning for selskabets udvikling. 
   
preben@travelpeople.dk
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Af Preben Jack Petersen.

DET VAKTE BETYDELIG opmærksomhed, da 
Ekstrabladet for halvandet år siden kunne afsløre, 
at chefen for Gate Gourmet, Amanda Jacobsen 
(44), fra sit kontor på den gamle AeroChef-adresse 
Amager Landevej 119 i Kastrup havde været i 
stand til at flytte omkring DKK 138 millioner 
fra firmaets bankkonto hos Nordea over til sine 
egne privatkonti i Nykredit Bank, uden at nogen 
reagerede. Og mindst lige så stor opmærksomhed 
har de afsløringer, som journalisten Thomas G. 
Svaneborg efterfølgende er fremkommet med i 
bogen ’Operation Mermaid’ angående ledelsesfor-
holdene hos Gate Gourmet, vakt. Det er en historie 
om topfolk i erhvervslivet, der har brugt mafialig-
nende metoder for at vinde markedsandele til Gate 

Gourmet samt – ikke mindst – for at opnå store, 
personlige vindinger. Metoderne har været kyniske 
i en grad, der levendegør det klassiske udtryk om 
at have ’kniv i ærmet’.
   Amanda har hele vejen igennem haft rollen som 
spindelen i nettet. Damen, med en stærk persona-
lity både i væsen og i påklædning, kombineret med 
et net af løgne, blev født i Iran af jødiske forældre 
og kom i 1984, da hun var kun 17 år gammel, til 
Danmark som flygtning. 
   I sine første år her i landet havde hun diverse 
job, bl.a. hos Nordea, men kun på underordnede 
nivåer, indtil hun en skønne dag bestemte sig for at 
gøre karriere i større stil; og som indledning hertil 
startede hun med at forfalske sit CV og lod 12 års 

Amanda introducerede ny menu hos GateGourmet:

Det store ’ta-selv-bord’
Prisen for det nye koncept løb op i 
DKK 138 millioner, som hverken den 
interne revision, PriceWater, Nordea el-
ler Nykredit Bank bemærkede sig. Alle 
sov i timen.

   Bogen ’Operation Mermaid’ afdæk-
ker nogle fantastiske ledelsesforhold i 
verdens næststørste cateringvirksom-
hed, Gate Gourmet.



ansættelse hos McKinsey indgå som hovedpunkt 
på karrierelisten – selvom hun aldrig havde været 
så meget som i berøring med McKinsey!

’Letpåklædte nissepiger’
Det forfalskede CV kom til at danne grundlag 
for Amandas ansættelse hos Gate Gourmet, hvor 
hun forholdsvis hurtigt blev udnævnt til Financial 
Manager. Som sådan blev hun omgærdet af respekt 
hos både chefer og medarbejdere. Det gjaldt også 
hos Guy Dubois, internationalt orienteret belgisk 
statsborger, der i 2003 var blevet ansat hos Gate 
Gourmet med titel af finansdirektør (CFO). Han 
mødte Amanda første gang i 2005, og forinden 
havde han, efter hvad Thomas Svaneborg oplyser 

i sin bog, været nysgerrig efter at møde den farve-
rige, kvindelige finansmedarbejder, som han havde 
hørt meget om, bl.a. i forbindelse med en ravage, 
der opstod, da hun i december 2004 hyrede to let-
påklædte nissepiger til midt i arbejdstiden at danse 
for en kollega, der skulle giftes ...  Fy, skamme sig!
   Umiddelbart efter denne firma-event havde Guy 
rent faktisk haft i tankerne at fyre Amanda, men 
flere andre chefer advarede ham mod at tage et 
sådant skridt, dels fordi hun havde et nært forhold 
til flere af firmaets største kunder, dels blev det 
påpeget, at de frisindede danskere havde et ret 
afslappet forhold til sådanne happenings, og at den 
højt estimerede dansker Henning Boysen netop 
var rykket fra CEO-stolen op i bestyrelsen hos 
GateGourmet.
   Guy vidste jo, at Henning var på hastig vej mod 
de 60 år, og at et generationsskifte derfor ikke lå 
så langt ude i fremtiden, så han var kun glad for, 
at han havde lyttet til kollegernes råd om ikke at 
sparke Amanda ud. Måske ville jobbet blive tilbudt 
netop ham?
   Danske Henning forlod CEO-stolen allerede før 
sin 60 års dag, og jobbet blev ganske rigigt tilbudt 
Guy Dubois, der godt nok fik en stor udfordring at 
leve op til. I de otte år, Henning havde været chef, 
var det nemlig lykkedes at tredoble omsætningen 
til DKK 16 milliarder!
   Henning afsluttede sin karriere hos Gate Gour-
met med to år i virksomhedens bestyrelse. Siden 
flyttede den dygtige dansker hjem til Danmark og 
er i dag bosiddende i Gentofte.

’Tager det moralske ansvar’
Selvom Henning Boysen havde mødt Amanda 
Jacobsen flere gange, havde han ikke haft med 
hendes ansættelse at gøre, og da bedragerierne 
tog sin begyndelse, var Henning helt væk fra det 
schweiziske cateringfirma. 
   Altså: No connection mellem Amandas svindel-
numre og den pæne Henning Boysen.
   Anderledes forholdt det sig med Guy Dubois, 
der lod Amanda opbygge en nær kontakt til sig, 
hvilket forhold han også selv havde fornøjelse af – 
både på det selskabelige plan og i hvert fald på det 
økonomiske. Således tror det schweiziske politi, 
at bedragerierne er sket i fælles forståelse Guy og 
Amanda imellem. 
   Guy havde i 2009 stået i spidsen for en vellykket 
børsintroduktion, og på baggrund heraf kom det 
som noget af et chok for investorerne, da selskabet 
i en børsmeddelelse tirsdag 5. april 2011 oplyste, at 
Guy trak sig fra posten som CEO.
   Under overskriften ’Direktør tager det moralske 
ansvar i svindelsag’ kunne man læse, at opsigelsen 
hang direkte sammen med den sag, dansk politi 
netop var begyndt at efterforske mod den 43-årige 
Amanda Jacobsen, der indtil februar 2011 havde 
haft status af administrerende direktør for Gate 

Gourmet i Danmark. Det hed også i børsmedde-
lelsen, at Gate Gourmet var af den opfattelse, at 
Amanda havde tappet firmaets bankkonto for DKK 
130 millioner over en periode på tre år.
   ’Vi er blevet vildledt af den ansatte, som er 
anklaget i sagen, og svindlen skete på min vagt. 
Derfor tager jeg ansvaret og trækker mig,’ skrev 
Guy.
   ’Mens efterforskningen har vist, at Guy Dubois 
ikke havde kendskab til eller på nogen måde har 
været involveret i svindlen, kan hans families 
forhold til den anklagede medarbejder skabe en 
konflikt, der kan påvirke hans autoritet  som leder 
for selskabet,’ stod der videre i kommunikéet. 

Luksusrejser og køb af villa
De stjålne penge brugte Amanda hovedsaligt på to 
områder:
1. På sig selv og sin familie. Der blev altid købt 

vildt ind. Biler i millionklassen elskede hun at 
køre rundt i. Luksusrejser i chartret fly, hvor en 
weekendtur let løb op i flere hundrede tusinde 
kroner, forekom stort set hver måned. En villa 
på Vedbæk Strandvej blev indkøbt forholdsvis 
billigt, men derefter kostede renoveringen mere 
end DKK 60 millioner!

2. Guy Dubois, GateGourmet’s CEO, blev plea-
sed i enhver henseende. Når han ringede til 
Amanda for at få et forslag til en lille ferie, vid-
ste hun, at han regnede med, at det ikke skulle 
koste ham en fem-øre af egne midler. Amanda 
bookede ham og hans familie på de fineste og 
mest eksklusive hoteller, resorts og lodges, og 
altid indgik et fartøj med kaptajn, butler m.m 
i pakken. Og da Guy forlod feriestedet, var 
der aldrig nogen regning at betale. Det havde 
Amanda klaret forinden.

   Med god grund kan man, set i bakspejlet, udgå 
fra, at Guy har vidst, hvordan tingene reelt hang 
sammen. Rigtigheden af hans påstand om, at han 
troede, medarbejderen Amanda blot var blevet en 
god ven, der havde mange egne penge på bankkon-
toen, har han i hvert fald ikke kunnet overbevise 
det schweiziske politi om.

Vedbæk-villaen
I 2009 faldt Amanda for en villa i palæstil på 
Vedbæk Strandvej nord for København. Den var 
bygget i 1910 og lå på ’den forkerte’ side af Strand-

Palæejendommen på Vedbæk Strandvej 
463 nord for København kostede DKK 
13 millioner at købe, hvorefter den blev 
renoveret for DKK 60 millioner. Indehaver af 
ejendommen i dag er – GateGourmet!

Danskeren Henning Boysen var ansat i GateGour-
met, som CEO henholdsvis bestyrelsesmedlem, 
da Amanda Jacobsen blev ansat i firmaet. Men det 
var inden, hun begyndte at tappe virksomheden i 
Danmark for penge. 
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vejen. Men med et beboelsesreal på 433 kvm. var 
den tilpas prangende. Grunden bestod af ikke 
færre end tre parceller, og fra førstesalen var der 
udsigt over Øresund og til Sverige.
   Villaen havde et par år forinden været udbudt til 
DKK 36 millioner, men var ikke blevet solgt og 
henlå nærmest i forfald. Da Amanda spurgte til 
prisen, var den faldet til DKK 16 millioner, men 
selvom hun ved hjælp af de stjålne penge var i 
stand til at lægge hele summen på bordet, begyndte 
hun at prutte på beløbet og fik det, ifølge bogen 
Operation Mermaid, ned til DKK 12,9 millioner.
   Herefter gik renoveringen i gang. Håndværkere 
arbejdede på ejendommen i det meste af et år, og 
den samlede regning kom op i DKK 60 millioner. 
Amanda-palæet endte altså med at koste ca. DKK 
73 millioner. Så var den til gengæld også flot ...
   Naboerne fulgte arbejdet på ejendommen med 
interesse. De undrede sig over, hvem den  tilsy-
neladende stenrige dame var, men beholdt deres 
nysgerrighed for sig selv. Det gør man i sådanne 

kvarterer. Hovedsagen var, at ejendommen blev sat 
i stand, så den blev en pryd for kvarteret.
   Amandas nærmeste genbo var luftfartsmanden 
Lars Erik Nielsen, gennem mange år ejer af luft-
fartsselskabet Air Maldives. Han hørte også til de 
undrende – samtidigt med, at også han glædede sig 
over, at palævillaen blev sat i stand.
   Et par hundrede meter længere fremme ad 
Strandvejen bor Karsten Ree – bl.a. kendt som en 
skuffet investor i Cimber Sterling.
 
Hentede millioner i plastikpose!
Undren og glæde over Amandas kreativitet på 
Vedbæk Strandvej 463 afløstes af et chok, da det i 
begyndelsen af 2012 kom frem, hvoran hun havde 
finansieret sin levevis.
   At hun kunne flytte penge fra firmakontiene 
til egen privatkonto uden, at hverken intern eller 
ekstern revision reagerede, forekommer uforstå-
ende. Hendes egen detljerede beretning til Politiet 
om, hvordan hun ofte ringede til Nordea-banken 

på Vesterbrogade 8 og aftalte afhentning af flere 
millioer kroner i kontanter, som hun bar ud til en 
ventende taxi i en bærepose fra et supermarked (!), 
lyder som en scene fra en film om Olsen Banden.
   Et lille fif bestod i, at samtlige penge fra salget af 
mad m.m. ombord i Norwegian’s fly blev samlet på 
en speciel konto hos Nordea, hvilken konto ikke fi-
gurerede noget sted i regnskabsbøgerne. Den konto 
havde kun Amanda kendskab til, så den havde i 
hendes verden status som en guldkalv.
   Da hun for et år siden gik til bekendelse om be-
dragerierne overfor Bestyrelsen hos GateGourmet, 
ville firmaet ikke indgive politianmeldelse, selvom 
det beløb, hun havde begået bedrageri henholdsvis 
underslæb for, udgjorde mere end DKK 100 mil-
lioner!

Guy Dubois i fængsel
Politiet i Zürich anholdt Guy fredag 15. april 2011 
og foretog ragsagning i hans to boliger i Zürich-
distriktet. Betjentene beslaglagde 15 kilo guld, 38 
diamanter samt nogle kostbare dameure foruden et 
par dyre biler.
   Hverken politi eller Gate Gourmet lod meddele 
til offentligheden, at Guy var blevet anholdt. Først 
da en lokal avis fik nys herom, kom en kortfattet 
bekræftelse fra Politiet, der oplyste, at der havde 
været foretaget en husransagning, og at Guy Dubo-
is ’forbindelse hermed havde været tilbageholdt 
nogle få dage’. Retteligt sad han fængslet i en uge.
   Det schweiziske politi er stadigvæk af den opfat-
telse, at Guy har ’spillet sammen’ med Amanda om 
bedragerierne. De værdigenstande, han blev fundet 
i besiddelse af, har han aldrig haft råd til selv at 
anskaffe, gør Politiet gældende.

Mild straf
Amanda blev i september i år idømt tre et halvt års 
fængsel. At straffen ikke blev hårdere end så, skyl-
des primært, at damen har været samarbejdsvillig 
med Politiet, har tilbageleveret villa m.m., som var 
indkøbt for de stjålne penge, samt lagt alle kort på 
bordet – såvidt man véd.     
   Hvad der ligeledes har gjort sig gældende, er 
det forhold, at Amandas mand begik selvmord i 
Bruxelles efter Ekstrabladets afsløring af sagen. 
Desuden sidder hun nu tilbage med to mindrårige 
børn. 

preben@travelpeople.dk

Operation Mermaid er ikke blot en spændende 
historie om en yngre kvindes bedrageri, men 
samtidigt en afsløring af nogle helt fantastiske 
ledelsesforhold hos GateGourmet – et af verdens 
største flycateringselskaber.
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Sørupvej 26 · 4100 Ringsted
Tlf.: 57 64 30 02 · www.sorup.dk · hotel@sorup.dk

Lad op på charmerende herregård med afslappet atmosfære

102 VÆRELSER & RESTAURANT
102 dobbeltværelser alle med bad, tv og der er gratis WiFi.

Hovedbygningen, hvorfra der er en fl ot udsigt over sø og voldgrav,
rummer den hyggelige restaurant og store terrasse.

KONFERENCER
16 lyse konferencelokaler med plads til op til 450 personer.
Priser fra kr. 1.545,- for 1 konferencedøgn i enkeltværelse.
Dagsmøde fra kr. 525,- Der er gratis WIFI på hele hotellet.

FIRMAFEST
8 selskabslokaler med plads til fra 20 til 400 i et lokale.

Helaftensarrangement fra kr. 855,- Natmad 78,-

JULEBAL 
Julebord med musik og dans alle fredage og lørdage

fra den 17. november til med den 14. december 2012.
Kr. 455,- (Inkl. natmad)

Overnatning i forbindelse med julearrangement
pr. person i dobbelværelse kr. 495,- inkl. stor morgenbuffet.

AKTIVITETER
Indendørs billard, airhockey og bordfodbold. Indendørs saltvands

pool og sauna. Udendørs 2 petanquebaner og 12 hullers minigolf.
Parken, haverne, søen, voldgraven og de 700 tdr. land giver mange

muligheder for udendørs aktiviteter. Stor lade med mulighed for
temafester, receptioner, teambuilding, udstillinger, og meget andet.
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PAGO PAGO

WELLINGTON

SYDNEY

MELBOURNE

PERTH

PORT KLANG

SINGAPORE

PHUKET
COLOMBOCOCHIN

GOA

MUMBAI

MUSCATABU DHABI

DUBAI

SALALAH

SHARM EL SHEIK

ALEXANDRIA
CIVITAVECCHIA

MARSEILLE SAVONA

KØBENHAVN

BARCELONA

MADEIRA

ST. LUCIA

ANTIGUA

GRENADA

ARUBA

CARTAGENA

PUERTO 
LIMON

PUERTO VALLARTA 

LOS ANGELES
SAN DIEGO 

SAN FRANCISCO 

CABO S.LUCAS

HONOLULU

STILLEHAVET

STILLEHAVET

ATLANTER-
HAVET

DET INDISKE
OCEAN

AUCKLAND

SUVA

PAGO PAGO

Panama-kanalen

Suez-kanalen

Tag med Nyhavn Rejser på jordomsejling og få 100 dage med oplevelser på 6 kontinenter, 
underholdning og fuld forplejning om bord inkl. drikkevarer på Costa Deliziosa. I lægger til 
i 37 havne i kølvandet på Christoff er Columbus, James Cook og Marco Polo. Vi anbefaler 
minimum udvendig kahyt, for I skal da kunne se jorden, når I rejser rundt om den. Og et 
ordentligt serviceniveau med butler. Afrejse 6. januar 2014 fra Savona.
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HENRIK FUGLSANG fylder rundt fredag 7. de-
cember. Den dag bliver han 60 år.
   Medarbejderne hos Nyhavn Rejser har gennem 
mange år sagt, at Henrik fylder rundt hver dag – 
selvom han rent faktisk er gået ganske pænt ned i 
vægt i forhold til, hvad han tidligere har vejet.
   Med en cand.merc. i Strategisk Planlægning fra 
Handelshøjskolen i København (CBS) i 1976 som 
ballast har han gennem 20 år stået i spidsen for Ny-
havn Rejser, hvor han er administrerende direktør. 
Bureauet er stødt og roligt bygget op fra ingenting 
til en solid og respektabel virksomhed med en års-
omsætning ikke langt fra de DKK 300 millioner og 
med 15.000 kunder. Det svarer til en gennemsnits-
pris på omkring de DKK 20.000 pr. rejsende – et 
tal, som utvivlsomt udgør en drøm for mangen en 
rejsebureauchef!

Klub Skopelos
Den første, spæde start af Nyhavn Rejser stod et par 
unge damer for. Den ene af disse, Pernille Lerberg, 
er stadigvæk med i firmaet.
   Henrik Fuglsang kom ind i det dengang meget lille 
rejsebureau i 1991, da han sammen med sin bror var 
på udkig efter en virksomhed, de kunne investere 
i. De to brødre sad med en mindre formue, som 
stammede fra salget af firmaet Hardi, der i 1957 var 
blevet stiftet af tre venner – den ene af dem faderen 
til Henrik og hans bror. Hardi producerede sprøjte-
maskiner til landbruget.
   De tre stiftere faldt imidlertid bort en efter en, 
og i 1988 solgte familien Fuglsang deres andele af 
virksomheden. Derved gik Henrik rundt med penge 
på lommen, som han gerne ville have til at arbejde.
   Gennem en revisor hørte Henrik og hans bror om 
et projekt i rejsebranchen – Klub Skopelos – som 
handlede om etablering af en charter til øen Skope-
los i Grækenland:
   ’Vi gik i 1991 ind i projektet sammen med Pernille 
Lerberg samt idémanden bag projektet, George 
Mastronikolis. Pernille havde forinden etableret et 
samarbejde med George.
   Efter uoverensstemmelser med grækeren trak vi os 
dog ud af Klub Skopelos allerede året efter og købte 
i stedet Pernilles firma, Nyhavn Rejser,’ fortæller 
Henrik, der dengang var helt uden erfaring med 
rejsebranchen, hvorfor han i de første par år ikke var 
involveret i driften:
   ’Men i 1994-95 begyndte jeg at interessere mig for 
branchen,’ oplyser Henrik. ’På daværende tidspunkt 
havde Nyhavn Rejser kun en ganske lille, egen 
produktion, som fortrinsvist gik til det nordlige 
Amerika – Caribien, Mexico og USA. Min strategi 
var i de kommende år at øge egenproduktionen til 
100 pct. og øge produktudbuddet til at omfatte stort 
set hele verden med et sortiment, der primært skulle 
henvende sig til det, vi kalder et up-market-segment 
– dvs. til den del af befolkningen, der spenderer 

rigeligt med penge på rejser. Det var en relativ am-
bitiøs plan, og vi ønskede derfor at have en partner, 
der ville medvirke til investering og dermed til at 
realisere planen.’ 

Røde tal 
Gennem sin revisor fik Henrik kontakt til forlags-
redaktør Egon Mathiasen i Espergærde, og i 1997 
blev familien Mathiasen – Egon og hans søn Lars 
- partnere i Nyhavn Rejser. Samtidigt begyndte Lars 
at arbejde i Nyhavn Rejser og tilførte – med sine 
erfaringer på hele det fjernøstlige område – firmaet 
stor ekspertise på netop den del af verden.
   Egon Mathiasen har, lige siden familien indtrådte 
som medejere af Nyhavn Rejser, været bestyrelses-
formand. 
   I dag ejes Nyhavn Rejser fortsat af familierne 
Mathiasen og Fuglsang i forholdet 50/50. 
   I sine første leveår kom Nyhavn Rejser ud med 
røde tal år efter år. Flere iagttagere troede, det måtte 
være et spørgsmål om tid, før firmaet krakkede.
   Andre omkringstående, eksempelvis de store luft-
fartsselskaber, var ikke tilsvarende ængstelige. De 
havde erfaring for, at der efter hver regnskabsaflæg-
gelse blev tilført kapital, så egenkapitalen igen var 
intakt. Men mærkeligt så det godt nok ud. 
   At præsentere røde tal på bundlinjen er Nyhavn 
Rejser dog for længst gået bort fra. Gennem de 
senere år har det kun handlet om overskud, og 
virksomheden har vokset sig stor og stærk, og der 
er i dag tale om et velkonsolideret 
rejsebureau, som der står respekt 
om både hos leverandører og kol-
leger i øvrigt.
   Væksten er hele tiden sket på 
organisk vis. Ikke et eneste opkøb 
af noget andet rejsebureau er 
forekommet.

’Hele verden’
’Søren Rasmussen på Albatros 
har ofte sagt i diverse interviews, 
at konkurrenterne kopierer hans 
produkter – føler du dig truffet?’
   ’Nej, det gør jeg bestemt ikke. 
Selvom Søren tit og ofte gerne 
giver udtryk herfor, må jeg konsta-
tere, at han – desværre – ikke har 
monopol på at blive kopieret!’
   ’Hvilke områder på Jorden har I 
ikke programrejser til?’
   ’Vi har i dag programsatte rejser 
til stort set alle områder i Verden. 
Der er naturligvis lande og områ-
der, vi ikke markedsfører – og hel-
ler ikke agter at lave rejser til pga. 
af uro, den aktuelle konkurrencesi-
tuation eller for lav efterspørgsel. 

   Kriteriet for, om vi går ind i et område, er udeluk-
kende en vurdering af de kommercielle muligheder 
set fra vores egen stol. Derfor vil man også se, at vi 
til stadighed tilpasser vort produktudbud efter de 
til enhver tid værende muligheder for at skabe en 
fornuftig og holdbar indtjening på området.’
   Hvad Nyhavn Rejser også sælger, er krydstogter. I 
september kunne man i dagspressen se en dobbelt-
side-annonce, der reklamerede for et krydstogt over 
100 dage, således godt og vel tre måneder, til DKK 
107.000 pr. person. I annoncen stod bl.a. ’Skynd dig, 
inden der bliver udsolgt!’. 
   Henrik gør overfor TRAVEL PEOPLE opmærk-
som på, at Nyhavn Rejser ikke har forpligtet sig til 
at sælge samtlige 2.800 pladser. Krydstogtet, som 
det italienske rederi Costa står for, udbydes nemlig 
globalt, hvorfor salget, ifølge Henrik, går ’rimeligt 
hurtigt’:
   ’Og lige så snart, Costa kan se, at skibet vil blive 
fyldt, sætter de priserne på resterende suiter kraftigt 
op,’ fortæller han.
   På spørgsmålet om, hvor mange af de.2.800 plad-
ser, som Nyhavn Rejser reelt sælger, lyder Henriks 
svar: 
   ’Det er en forretningshemmelighed – men det er 
nok!’
   ’Hvilket feriemål er særligt attraktivt for dig selv 
og din familie?’
   ’Kirsten og jeg foretrækker både rejser, hvor for-
målet er oplevelser, samt rejser, hvor det blot gælder 

Nyhavn Rejser’s populære og 
dygtige chef, Henrik Fuglsang, 
fylder 60 år fredag 7. december og 
kan bryste sig med at stå i spidsen 
for et af Danmarks mest eksklu-
sive rejsebureauer, hvor der endda 
tjenes penge!

Lars Mathiasen er bureauchef hos Nyhavn Rejser og søn 
af Egon Mathiasen, der er virksomhedens bestyrelsesfor-
mand. Far og søn sidder på halvdelen af aktierne.
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om at komme væk og slappe af. Sammen har vi nok 
mest været i USA, Thailand, Indiske Ocean og på 
krydstogter.’
   ’Hvilket hotel er det absolut bedste i Nyhavn Rej-
ser’s program? Og hvad er prisen i højsæsonen?’
   ’Vi har rigtigt mange gode hoteller i vor portefølje. 
Og ’bedste’ er jo et relativt begreb – for i bund og 
grund handler det om, at pris og ydelse matcher hin-
anden. Men umiddelbart vil jeg pege på Six Senses 
og Soneva Resorts som noget af det bedste, verden 
har at byde på – og hvor der er et perfect match mel-
lem pris og ydelse. 
   Begge brands tilbyder det, vi under en fælles 
betegnelse kalder ’uprætentiøs barfodsluksus på et 
endog meget højt – men uformelt – niveau’. Disse 
hoteller kan vi tilbyde fra ca. DKK 15.000 pr. person 
for en uge – op til ca. DKK 75.000 pr. person for en 
uge på det dyreste tidspunkt, som er jul/nytår.’

’2007 var bedste år’
’På hvilken måde mærker rejsebureauer á la Nyhavn 
Rejser den meget omtalte økonomiske krise?’
   ’Op til finanskrisens udbrud i 2008 havde vi over-
skredet vore salgsbudgetter 54 måneder i træk. Vor 
omsætning voksede i perioden 2003-07 med 50 pct. 
pr. år – hvert år. 
   I forbindelse med finanskrisens totale udbrud i for-
bindelse med Lehmann Brothers’ konkurs i septem-
ber 2008 oplevede vi, at efterspørgslen stort set faldt 
helt væk, og vi var desværre nødt til at sige farvel til 
seks gode kolleger – 10 pct. af vor medarbejderstab. 
   I årene 2009-11 oplevede vi, at markedet langsomt 
kom tilbage, og i 2011 fik vi det næstbedste resultat i 
Nyhavn Rejser’s historie. Det bedste var i 2007.
   I år mærker vi – måske – effekterne af den 
europæiske gældskrises indflydelse på den danske 
forbrugertillid, som er blevet svækket gennem 2012. 
   Sammenfattende kan man sige, at føler vi den 
nuværende økonomiske krise som, at en del kunder 
er lidt tilbageholdende med at beslutte sig, ligesom 
de er mere kritiske overfor, hvad de får for deres 
penge.’   

’Ser lyst på fremtiden’
’Hvor mange sager har I haft til behandling i Rej-
seAnkenævnet gennem de seneste fem år? Følger I 

ubetinget nævnets afgørelser – eller lader I sager, 
som går jer imod, prøve ved en domstol?’
   ’Vi har en meget fasttømret politik om, at såfremt 
en kunde er berettiget til erstatning eller kompensa-
tion iht. f.eks. Pakkerejseloven, skal kunden prompte 
have den erstatning eller kompensation, der tilkom-
mer ham eller hende, og det skal være helt uden 
diskussion eller udenomssnak. 
   Med den policy har vi ikke mange sager i Anke-
nævnet – i de sidste fem år kan du tælle dem på en 
til to hænder. Og ingen af disse sager er vel at mærke 
gået os imod! Men skulle det alligevel ske, vil vi i 
udgangspunktet følge Nævnets afgørelse. Dog kan 

jeg selvfølgelig ikke udelukke, at 
vi vil lade domstolene træffe den 
endelige afgørelse, hvis vi mener, 
at Nævnets afgørelse i en sag er 
juridisk forkert.’
   ’Hvordan vurderer du fremtiden 
for den type rejsebureauer, som 
Nyhavn Rejser er en del af?’
   ’Trods diverse ’bump’ i markedet 
som følge af finanskrise, europæ-
isk gældskrise, et fastfrossent bo-
ligmarked m.v. ser vi særdeles lyst 

på fremtiden for Nyhavn Rejser. Vi oplever – og alle 
forbrugertrends peger også den vej – at folk ønsker 
mindre standardiserede og mere individualiserede 
rejser, som er sammensat efter kundernes ønsker og 
præferencer, og som kan finde sted på det tidspunkt 
og i det antal dage, der netop passer den enkelte 
kunde. Og det er netop den boldgade, Nyhavn Rejser 
befinder sig i – og fortsat ønsker at være i.’   
   ’Er Nyhavn Rejser til salg, hvis en af de store, 
internationale aktører melder sig?’
   ’Det eneste troværdige svar er selvfølgelig, at ’alt 
er til salg – når prisen er den rigtige’. Men hvis man 
ser på de opkøb og handler, der har fundet sted i den 
danske rejsebranche indenfor de seneste fem år, må 
jeg sige, at sporene unægtelig skræmmer. I ingen 
tilfælde er 2+2 blevet til 5. Få er i bedste fald blevet 
til 4. Men i langt de fleste er 2+2 endt med at blive 
til 3 – eller sågar mindre – både omsætnings- og 
resultatmæssigt. 
   Så skulle der komme en køber forbi Nyhavn 
Rejser, skal både prisen, køber og købers planer 
alle sammen være de rigtige. Og nej – der er ingen 
konkrete planer om salg af Nyhavn Rejser!’ 

nYHAvn reJSer
År Bruttofortjeneste nettoresultat egenkapital soliditetsgrad
 MDKK MDKK MDKK %

2007 40 11 15,886 21
2008 29 0,187 10,873 18
2009 28 2,9 14.026 20
2010 27 0,826 11.992 17
2011 36 5,5 17.999 19  

Henrik Fuglsang – succesrig rejsebureaudirektør med et positivt syn på fremtiden – står 
foran sin 60 års dag.
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Mange ny aktiviteter  
på Ferie&Fritid

NÅR BELLA CENTER slår dørene op fredag 18. 
januar til Ferie&Fritid 2013, er det til en helt ny 
rejse- og feriemesse. Konceptet er nyt; aktivite-
terne, som publikum kan deltage i, er langt flere 
end tidligere år; og antallet af udstillere er denne 
gang så betydeligt, at en ekstra hal bliver taget i 
anvendelse.
   ’Det er supervigtigt i udviklingen af ferieudstil-
lingen, at vi har fokus på at skabe en helhed, hvor 
det er interessant for vore udstillere at brande sig, 
og hvor hver deres identitet virkelig kommer til sin 
ret,’ siger Malina Lebrecht Hye, udstillingschef for 
Ferie&Fritid. ’Samtidigt er det naturligvis væsent-
ligt for os at præsentere et stort og varieret udbud 
af udstillere, så hele udstillingen oser af kvalitet. Vi 
investerer i og optimerer de aktiviteter og events, 
der fungerede i 2012 for både udstillere og besø-
gende; vi fastholder tematiseringen; og vi sikrer, at 
hver udstiller passer ind i den kontekst, hvor de er 
placeret. Fortæringsmulighederne placeres ander-
ledes i hallerne, og der vil for disses vedkommende 
være god synergi til tematiseringen.’
   Udstillerne har mulighed for at eksponere sig 
med forskellige indslag på den store scene i Center-
hallen, og som noget helt nyt åbnes mulighed for, 
at udstillerne booker sig ind med foredrag direkte 

Ferie&Fritid fornyer sig

Malina Lebrecht Hye – den hestekære 
godsejerfrue, der i januar præsenterer 
en helt ny feriemesse i Bella Center.

Malina, længst til venstre, med sine medarbejdere.

via websitet for dermed at benytte det optimerede 
område på messen til at blive hørt af og eksponeret 
for det helt rette publikum.
   Som en del af tematiseringen af Ferie & Fritid i 
Bella vil en separat sportsudstilling blive placeret i 
en egen hal. Her samles alle former for sportsakti-
viteter og sportsrejser. ’I forbindelse med opstarten 
af sportsudstillingen arrangeres et indendørs 10 
km-løb med Garmin som hovedsponsor, hvor vi 
inviterer 500 løbere til at åbne løbesæsonen 2013 på 
udstillingen,’ fortæller Malina.

Around the World 
Success’en med Around the World, hvor der i 
januar i år deltog 22 ambassader, betyder, at udstil-
lingen i 2013 forventes at øge til 35 ambassader.  
   I nærheden af Around the World etableres et 
særligt standområde med navnet Taste the World, 
hvilket vil være dedikeret til udenlandske delika-
tesser. 
   Camping i Bella har stor tilslutning på både 
forhandler- og importørsiden med udstilling af 80 
campingvogne samt mange autocampere.
   I samarbejde med Berlingske Media og PATA 
afsluttes første dag på udstillingen med et brag af 
en fest, hvor både udstillere og branchepersoner i 
det hele taget er velkomne til at møde op.
   Der er indgået aftaler med Øresundsbron, Store-
bæltsbroen samt DSB om rabatter i forbindelse med 
besøg på Ferie&Fritid.
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Af Preben Jack Petersen.

MALINA LEBRECHT HYE (38) er pigen, der redder 
Bella Center fra fiasko!
   Da kritikken – berettiget eller ikke-berettiget – i 
2011 haglede ned over Bella Center efter de seneste 
rejsemesser, var BC-chefen Arne Bang Mikkelsen 
godt nok i vildrede med, hvad han fremover skulle 
stille op med disse arrangementer. Vel er det, som 
Arne vurderede situationen, ingen skam at lukke en 
messe, hvis den reelt set er for dårlig eller af anden 
årsag ikke kan opnå tilstrækkelig tilslutning fra 
hverken udstillere eller besøgende. At ophøre med en 
fagmesse, fordi konditionerne har skiftet karakter, er 
selvsagt sket mange gange i historien. Det er kun en 
naturlig ting.
   Arne så dog også en anden mulighed: At forbedre 
produktet, opdatere det og tilpasse det – så det kunne 
rulle videre.
   Den tidligere leder af rejsemesserne blev sat fra job-
bet, og styringen blev overladt til Malina, der gik til 
opgaven med krum hals. Men det var meget sent, Ma-
lina blev trukket ind på scenen, og løbet til 2012-mes-
sen var næsten kørt. Til gengæld blev der tale om en 
succesrig generalprøve, der gav et solidt grundlag for 
at arbejde videre med næste års rejsemesse. Og det 
er så den, der kommer i weekend’en 18.-20. januar, 
således om kun to måneder.
   Bella Center har meldt ud, at sport kommer til at 
spille en betydelig rolle på Ferie&Fritid 2013, og 
blandt de mange andre emner vil der desuden være 
lækker mad fra diverse feriedestinationer. Begge dele 
er rigtigt set. Sport er blevet en stadig større del af 
indholdet i mange danskeres feriepakker, og for ’non-
sporterne’ fylder gourmet-oplevelserne stadig mere.

Godsejerfruen bag den ny feriemesse
At sport og mad fylder meget hos nutidens turister, 
indså den tidligere informationspige og kassedame hos 
Bella Center, Malina Lebrecht Hye, der nu har bygget 
Ferie&Fritid 2013 op på grundlag heraf.

   Begge temaer passer 
Malina godt. Selv er hun 
en stor ynder af god mad, 
og hestesport har hun inde 
under huden: 
   ’Jeg har haft egen hest, 
siden jeg var seks år, og jeg 
elsker at ride gennem skoven 
og ned til stranden.’
   Når hun skal opremse 
sine fritidsinteresser, omtaler hun familien, jobbet og 
hesten – i nævnte rækkefølge.
   ’Den kombination er helt perfekt for mig,’ siger hun.

Den røde tråd
Hvem er i øvrigt denne Malina, der pludselig er i 
stand til at give de ellers dødsdømte rejsemesser en 
renæssance, så de igen står i fuldt flor og samler inte-
resse fra alle dele af rejsebranchen?
  Malina Lebrecht Hye, der er hendes fulde navn, er 
en kombination af en moderne karrierekvinde og 
en gammeldags landhusmor. Hun bor på et gods på 
Stevns i Syd-Sjælland, som hun er beskeden nok til 
blot at omtale som ’en landejendom’. Her lever hun 
med sin mand, godsejeren, samt deres tre fællesbørn, 
der udgøres af en pige på otte år og et sæt drenge-
tvillinger på seks. Desuden er Malina blevet stedmor 
– eller papmor på nydansk – til to piger på 15 og 20 år, 
som stammer fra godsejerens første ægteskab.
   Hun blev ansat i Bella Center som studenterhjælp i 
kassen og Informationen i 1998 og fik i 2005 position 
som salgskonsulent. Ferie&Fritid er den første messe, 
hun har haft det fulde ansvar for. Salgsteam’et, hun 

har til sin rådighed. består af seks 
personer, af hvilke hun selv er den 
ansvarlige.
   I rejsebranchen fornemmer man 
allerede nu, at bøtten er blevet 
vendt, når det gælder BC’s rejse- og 
feriemesser. En bedømmelse er, at 
den tidligere studentermedhjælper 
har haft sans for at gennemskue, 
hvordan messen skal skæres til. Det 
betyder, at branchens forventnin-
ger til messen i januar pludselig er 
blevet store.
   Blandt dem, der allerede i dag 
gerne udtaler sig positivt om 
Malinas nye koncept, er Karin Gert 
Nielsen, der har arbejdet sig op til 
en status som en slags turistambas-
sadør i Danmark for USA:
   ’Feriemesser er utroligt vigtige for 
enhver turistdestination world wide, 
når de vil synliggøre muligheder for 

unikke oplevelser. At møde lokale repræsentanter fra 
landene spiller ligeledes en væsentlig rolle i danske-
rens valg af, hvortil næste ferie skal gå. Feriemessen 
i Bella Center er derfor en meget vigtig brik for alle 
i rejsebranchen, og vi støtter naturligvis op om dette 
tiltag,’ betoner Karin.
   Flere andre ledende branchepersoner har også med-
delt, at de i dag ser med positive øjne på Bella Center’s 
nye koncept for sine feriemesser. Det gælder bl.a. 
Martin Bjerg, Partner i Formula 1 Club, Michael Ry-
gaard Jensen, salgsdirektør hos Club La Santa, Søren 
F. Christensen, ejer af Store Verden. Brian Holm Otte, 
ejer af InterTravel – samt adskillige andre.

Kroatien 
På spørgsmålet om, hvorvidt der er en rød tråd gen-
nem de forskellige elementer i Ferie&Fritid, svarer 
Malina:
   ’Oplevelsesunivers med en pejling af trends udgør 
den røde tråd. Lige nu fornemmer vi en enorm inte-
resse for sport og aktiv fritid, og så har vi naturligvis 
fokus på det. Derudover vil jeg sige, at den røde tråd 
og styrken i udstillingen er sammensætningen og 
synergien mellem de forskellige segmenter, der er 
repræsenteret i vort store hus.’  
   ’Er du i besiddelse af en stor portion selvtillid – eller 
er du nervøs for den ny, store opgave, du har fået?’
   ’Jeg har lært at skelne mellem selvværd og selvtillid. 
Mit selvværd er højt. Jeg har overskud til at tænke det 
bedste om mennesker omkring mig, og jeg føler, at det  
bliver gengældt. I det forum er der plads til konstruk-
tiv kritik, som, synes jeg, er en forudsætning for at 
gøre ting bedre og dermed øge selvtilliden. Med andre 
ord er jeg er ikke det mindste nervøs, men spændt på 
den gode måde, når jeg står overfor nye, store opgaver. 
Jeg véd, at jeg har gode folk omkring mig.’
   ’Hvortil rejser du helst i dine ferier?’ 
   ’Sydpå – vi vil gerne prøve Kroatien næste gang. 
Og så drømmer vi om en skiferie, hvilket er mange år 
siden sidst.’
   ’Hvad synes du om Arne Bang Mikkelsen? 
   ’Arne er en dygtig motivator. Jeg oplever, at han har 
en fin interesse i mit arbejde, i mig som medarbejder 
og ikke mindst som person. Det, synes jeg, er god 
opbakning fra en administrerende direktør.’ 

Selvom Malina kører Ferie&Fritid helt suverænt, har hun tæt 
kontakt til Arne Bang Mikkelsen, administrerende direktør i 
Bella Center.

Ved årets rejsemesse i Herning blev Malina fotografe-
ret sammen med chefen for den jyske messe, Georg 
Sørensen.
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Club La Santa er en tumleplads for sportsglade men-

nesker og et samlingspunkt for familier, grupper, venner, 

topatleter, amatører og alle, der nyder den fantastiske 

stemning og de oplevelser, der udspringer af sport og fy-

sisk aktivitet. 

Du skal ikke være verdensmester eller god til sport, for at 

nyde ferien på Club La Santa. Kan du li´ udfordringer,

afslapning, nye og mange muligheder og fantastiske ople-

velser med venner og familie, så er Club La Santa for dig. 

Vi har mere end 30 sportsfaciliteter til fri afbenyttelse og 

det er dig der bestemmer hvornår, hvor meget og hvordan 

du benytter dig af de mange muligheder. Uanset alder og 

niveau er der noget for dig – prøv det du aldrig nåede, 

hop ud i det du altid drømte om at prøve og nyd det du 

allerede kan.   

 

Club La Santa er et paradis for alle legebørn. Vi har egen 

børneklub for de mindste, ”Playtime”, med mange sjove ak-

tiviteter, altid legesyge guider, og børn der er klar til at lege. 

Tag med på en skattejagt, tab pusten i hoppeborgen, vær 

med til stranddag og se børnene deltage i de olympiske lege. 

Vi ses på verdens største legeplads…

All sport inclusive!

Vi har tumlepladsen for dig, der vil det hele; sport, sol, samvær, afslapning & oplevelser!  

Ferie med sport - sport med ferie!

 
Club La Santa · Billund Lufthavn · Passagerterminalen 10 · 7190 Billund · Tlf. 76 500 400 · www.clublasanta.dk

Fritidspool - Børnepool - Golf -  Tennis - Atletik - Vægtløftning - Racercykler - Boksning - Mountainbike - Citybike - Minigolf - Højdespring - Dyk-
kerskole - Windsurfing - Kajak - Stangspring - Beachvolley - Løbebane - Wellnesscenter - Kuglestød - Fitnesscenter - Spinning - Basketball 
- Activio Fitness Bike - Five a side - Fodboldstadion - Badminton - Håndbold - Bordtennis - Volleyball - Løb - Triathlon - Duathlon - Aquatlon - Concept 
Rowing - Squash - NRG Step - Stretch & Relax - Aerobic - Pilates - Latin Aerobic - Fitball - AB Attack - Deep Water Aqua - Yoga - Step 
- Body Toning - Les Mills Bodycombat - Taiji Qigong - NRG Aerobic - Dans - Circuit - Børneklub - Kinesis - Rygskole - Bolas - Easy Line - Fritid-
spool - Børnepool - Golf -  Tennis - Atletik - Vægtløftning - Racercykler - Boksning - Mountainbike - Citybike - Minigolf - Højdespring - Dykkerskole 
- Windsurfing - Kajak - Stangspring - Beachvolley - Løbebane - Wellnesscenter - Kuglestød - Fitnesscenter - Spinning - Basketball - Activio 
Fitness Bike - Five a side - Fodboldstadion - Badminton - Håndbold - Bordtennis - Volleyball - Løb - Triathlon - Duathlon - Aquatlon - Concept Rowing - 
Squash - NRG Step - Stretch & Relax - Aerobic - Pilates - Latin Aerobic - Fitball - AB Attack - Deep Water Aqua - Yoga - Step - Body Toning 
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Af Preben Jack Petersen.

DEN NORSKE rederi Fjord Line’s to nye cruise-
færger er blevet søsat fra det polske værft Stocznia 
i Gdansk, og dermed kommer to skibsnavne fra de 
skandinaviske passagerrederiers storhedstid på Atlan-
ten – Bergensfjord henholdsvis Stavangerfjord – får 
begge skibsnavne deres renæssance under norsk flag.
   Fjord Line, der har base i Egersund på Vestlandet 
i Norge, har investeret DKK 1,5 milliard i de to ny-
bygninger, der fremover skifter Atlanterhavet ud med 
Skagerrak, idet de skal trafikere diverse ruter mellem 
Hirtshals (Nord-Jylland) og Syd-Norge.

Grøn teknologi
Administrerende direktør i Fjord Line A/S, Ingvald 
Fardal, oplyste ved søsætningen i Gdansk, at de to 

Havets klassikere ’Stavangerfjord’ 
og ’Bergensfjord’
Det Egersund-baserede rederi Fjord Line tager de gamle skibsnavne fra epoken Norske Amerika-linjen i brug på ny.

Den første af Fjord Line’s to nye cruise-
færger, m/s Stavangerfjord, blev søsat 
ved Stocznia i Gdansk i Polen. Herefter 
er fartøjet slæbt til Bergen Group Fosen 
for udrustning og endelig færdiggørelse.  

nye skibe vil repræsentere det seneste nye inden for 
grøn teknologi. 
   I interiøret lægges således vægt på miljø, komfort, 
detalje og romantisk stil, hvilke facetter også kende-
tegnede Norske Amerika Linjen’s berømte Amerika-
både – om end ikke på det niveau, der i dag betegnes 
som ’grønt’.
   De to færger bliver endeligt udrustet af Bergen 
Group Fosen, hvor en blandet variation af spændende 
restauranter, caféer og barer, stor taxfree-butik og 
veludrustede kursus- og konference lokaler imple-
menteres.
   
1.500 pax og 600 biler
Stavangerfjord såvel som Bergensfjord bliver indsatte 
i ordinær drift i løbet af 2013 – det første af fartø-
jerne i maj.

   De nye cruisefærger får en dødvægt på 3.900 tons 
og en længde på 170 meter. 
   Hvert af skibene udstyres med 306 kahytter, heraf 
en stor del som suiter med alle moderne fornøden-
heder. 
   Ombord bliver plads til 1.500 passagerer, mens bil-
dækkene hvert vil kunne rumme 600 personbiler.

preben@travelpeople.dk
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Velkommen ombord på 
TAP Portugal

Allerede ombord på TAP PORTUGAL’s komfortable Airbus begynder din kunde sit behagelige ophold. 
Her kan din kunde slappe af og nyde den gode betjening du får af den venlige portugisiske besætning.  

I forplejningen ombord indgår bl.a. varmt måltid og portugisisk vin.  Velkommen ombord!

www.flytap.com
World’s Leading Airline  

To South America
and Africa

TAP PORTUGAL’s nordiske medarbejdere ønsker dig og din kunde velkommen ombord.

Direkte til LISSABON fra  
Oslo, Stockholm, Helsinki,  
København og Hamborg

Direkte videre fra LISSABON til 
Sydamerika, Afrika og USA

Ewy Bergenwall   
atoarn@tap.pt 

Anitta Järvella  
tapsales.hel@tap.pt

Eeva-Kaarina    
tapsales.hel@tap.pt

Minoo Larsen  
tapgroups.cph@tap.pt

Ulrika Lembke  
atocph@tap.pt

Eva Joensuu   
atocph@tap.pt 

Arild Heggeland  
corporate.nordics@tap.pt

Rita Pinto    
rpinto@tap.pt

Joao Morais  
jmorais@tap.pt

Ewonne Dahlin  
atoarn@tap.pt

Catharina Christman  
atoarn@tap.pt

Chantal Tabatabai    
tapgroups.sto@tap.pt

Margareta Ekvall   
tapsales.sto@tap.pt

Lakhdar Trea    
atoosl@tap.pt

Raquel Johansen  
atoosl@tap.pt

Martine Liaklev   
tapsales.osl@tap.pt

May Lin Gjøn     
tapgroups.osl@tap.pt

Hege Storstrøm   
tapsales.osl@tap.pt
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DA REGENTPARRET under sin rundrejse til 
danske provinsbyer i eftersommeren kom til Billund 
Kommune, aflagde Dronning Margrethe et fransk vi-
sit på et kommunalt plejehjem, mens Prinsegemalen, 
HKH Prins Henrik kiggede indenfor hos Sun-Air på 
Cumulusvej og så på flyvemaskiner samtidigt med, 
at han hørte, hvad selskabers stifter og ejer, luftkap-
tajn Niels Sundberg, havde at fortælle. Samtidigt fik 
Prinsen en smagsprøve på den Dornier-vin, der bl.a. 
serveres ombord på selskabets Dornier-fly. ’Not too 
bad,’ udtalte Prins med et smil.

Prins Henrik på besøg hos Sun-Air
Den fly-interesserede Prinsegemal kig-
gede indenfor hos Sun-Air, mens Dron-
ning Margrethe besøgte et plejehjem i 
Billund.

Sun-Air’s kommercielle direktør, Kristian Tvergaard, hilser ærbødigt på Prins Henrik.

   Niels så sit snit til at placere et eksemplar af bogen 
’Not bigger – but better’, der omhandler Sun-Air’s 
historie, i hånden på Prinsen, der modtog den med 
et smil.
   Efter besøget udtalte Niels:
   ’Jeg er både stolt og glad over, at Sun-Air er blevet 
beæret med et besøg af Prinsgemalen.’
   Niels Sundberg så selvsagt en stor PR-værdi i be-
søget, der ikke bliver hvilken virksomhed som helst 
forundt. 

En velfornøjet Prins Henrik i samtale med Sun-Air’s ejer, luftkaptajn 
Niels Sundberg samt dennes søn, luftkaptajn Kristoffer Sundberg. 
Længst til højre skimtes fru Gunhild Sundberg, g.m. Niels Sundberg.

Luftkaptajn Niels Sundberg fortæller Prins Henrik om lufthavnens nye 
terminalbygning, derfor få år siden blev taget i brug på den anden side 
af runway.



30

Søren Poulsgaard Jensen – ny kaptajn hos Scandlines.
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I 1930’erne annoncerede DSB for en tur med Storebæltsfær-
gerne ved at reklamere for maden ombord. ’Skibskost er god 
kost’, hed det. 

REDERIET SCANDLINES – identisk med DSBs 
tidligere rederidivision – har endnu en gang fået 
ny administrerende direktør og er på ny blevet 
genstand for en ændret konstellation.
   Den ny mand ved roret er Søren Poulsgaard 
Jensen (42) med en fortid hos Maersk Line, bl.a. i 
Rusland og i Hongkong, og i de seneste tre år som 
chef for Scandlines’ fragtdivision.
   Ændringen i koncernstrukturen består i, at 
rederiets fem fragtruter i Østersøen er blevet af-
hændet til det svenske rederi Stena Line, hvorefter 
Scandlines koncentrerer sig om de tre passager-
ruter Helsingør-Helsingborg, Rødby-Puttgarden 
samt Gedser-Rostock samt om Boarder Shop’en i 
Puttgarden.
   ’Kerneproduktet er således individuelle trans-
portløsninger mellem Skandinavien og Kontinentet 
med en fremragende og væsentligt forbedret ople-
velse for kunderne om bord på færgerne,’ udtaler 
Søren. ’Fremover vil vi have et nyt og anderledes 
Scandlines, hvor vi koncentrerer os om vor kerne-
forretning – hyppig og pålidelig transportservice 
for både vore fragtkunder og vore passagerer på de tre overfarter mellem 
Danmark, Tyskland og Sverige.’
   Den ny CEO afsløret dog intet om, hvori den ’fremragende og væsent-
ligt forbedrede oplevelse’ består udover, at rederiet har introduceret ’flere 
fleksible catering-tilbud samt en afslappende atmosfære’.
   Søren fastslår:  
   ’Vort mål er ganske enkelt at give vore kunder en god oplevelse. Hver 
gang – og fra start til slut!’

Forsinkelse
Ved at sætte sig i chefstolen overtager Søren Poulsgaard Jensen et væ-
sentligt problem. Det gælder de to færger, der opføres på P+S Werften i 
Stralsund, som tyskerne ikke har kunnet få færdige til tiden, og hvor man 
fra dansk side har antydet, at der ligger større problemer bag end ’alminde-
lig forsinkelse’.
   De to færger, der er døbt m/f Berlin henholdsvis m/f Copenhagen, skulle 
være leveret for et halvt år siden og indsat på ruten Gedser-Rostock. 

Ung direktør ved roret 
hos Scandlines
Søren Poulsgaard Jensen udlover 
’væsentligt forbedrede oplevelser’ for 
passagererne på Scandlines’ færgeruter.

Scandlines er et konglomerat bestående af Scandlines Danmark og Scandlines Tyskland 
samt Stena Line. På Østersøen arbejder det danske og tyske Scandlines sammen. Fær-
gen Deutschland tilhører det tyske Scandlines.
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Nøddeknækkeren i Tivoli

Af Preben Jack Petersen.

I NOVEMBER RYKKER det helt store eventyr ind 
i Tivoli med knitrende skørter, piger let på tå samt 
funklende stjerner. Det sker, når Nøddeknækkeren i 
slutningen af måneden indtager Koncertsalen.  
   Det bliver Tivolis hidtil største balletopsætning, 
hvor Dronning Margrethe har skabt scenografi og 
kostumer til forestillingen, mens Tivolis balletmester, 
Peter Bo Bendixen, er manden bag koreografien. 
Dronning Margrethe er ingen novice ud i sceno-
grafikunsten. Ganske vist har hun tidligere fortalt, 
at det har været med en vis ærefrygt, hun påtog sig 
opgaven, men at hun dog syntes, hun havde samlet 
tilstrækkeligt erfaring som scenograf til at påtage sig 
den.

Klara 
Et internationalt ensemble af dansere forvandler 

Nøddeknækkeren i Tivoli
Dronning Margrethe har skabt scenografi og kostumer til 
balletmester Peter Bo Bendixens opsætning af juleballetten 
Nøddeknækkeren.

Balletdanserne Robert Thomsen og Al-
lan Clausen fotograferet under prøverne 
til Nøddeknækkeren, der blev overværet 
af Dronning Margrethe og balletmester 
Peter Bo Bendixen.

scenen til et magisk 
eventyr om pigen 
Klara, der drager ud på 
egen hånd juleaften, og 
danner ramme om en 
juleballet for hele fami-
lien med blinkende 
stjerner, funklende 
juletræer og yndige 
sukkerfeer. 
   Forestillingen er 
Peter Bo Bendixens 
første helaftensballet, 
og dermed bliver en 
gammel drøm virkelig-
hed for ham:
   ’Jeg har længe haft et 
ønske om at iscene-
sætte Nøddeknækkeren 
i Tivoli. Forestillingen rummer så mange magiske 
og eventyrlige elementer, som jeg ser frem til at dele 
med publikum,’ fortæller han. ’Det var helt oplagt at 
lade eventyrballetten foregå med Tivoli som ramme. 
Der findes vel næppe noget andet sted, der rummer lige del magi, eventyr og funklende stjerner, som der 

gør i Tivoli.’
   
Andersen og Bournonville
Nøddeknækkeren udspiller sig juleaften i 1870’erne 
et sted i København. Her har Claras familie inviteret 
gæster, og Clara er fuld af forventninger til, hvad 
aftenen skal bringe. Blandt gæsterne er digteren 
H.C. Andersen, balletmester August Bournonville og 
Tivolis direktør, Bernhard Olsen. 
   Alle har gaver med til Clara, og efter en begiven-
hedsrig aften falder Clara i søvn og tager dagens 
mange indtryk med til verdens bedste Drømmeland: 
Tivoli. 
   Gennem storm og snevejr kommer de frem til et 
snedækket Tivoli, som på magisk vis forvandler sig 
til en sommervarm eventyrhave, fuld af dans og 
musik anført af Harlekin, Columbine og Pjerrot.
   For mange børn vil Nøddeknækkeren utvivlsomt 
være det allerførste møde med dansens forunderlige 
verden. 

preben@travelpeople.dk 

To af de mange danserinder, der skal sætte 
kolorit på Nøddeknækkeren.  
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Som et af få flyselskaber i verden, er vi nu 
blevet ISO 14001 certificeret. Dermed har vores

 miljøarbejde fået det ”blå stempel”. 
Siden 1990’erne har vi arbejdet aktivt for at mindske

 vores  påvirkning af miljøet, hvilket har resulteret i 
hele 22 %  mindre CO2-udslip og 75 % mindre affald. 

Få mellemlandinger, grønne flyvninger,

kilde sortering og  få tomme flysæder er bare nogle 
af årsagerne til,  at vi i dag er luftens  bedste miljøvalg. 
Velkommen til Thomas Cook Airlines Scandinavia. 
Vi indgår i samme koncern som bl.a. Ving, Spies og
 Tjæreborg Finland. Hent vores miljørapport på
www.thomascookairlines.dk og læs mere om vores
 aktive og effektive miljøarbejde.

NU MED ISO 14001

LUFTENS BEDSTE MILJØVALG

TCAS ISO 14001 340 x 245 :Layout 1  05/10/12  16:15  Side 1
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Gør din virksomhed synlig  
og få gennemslagskraft 

Vi er specialiserede i at skabe synlighed 
for virksomheder på alle niveauer

Med JJ Kommunikation får din virksomhed en samarbejdspartner,  
som kan være alt fra jeres eksterne kommunikationsafdeling 

til en ad hoc-rådgiver. 

Ligegyldigt hvad kan vores journalister finde alle de gode  
historier i jeres virksomhed, og så sørger de for at få  

dem ud over rampen til landets medier. 

Lad os fortælle verden om jeres virksomhed.

www.jjkommunikation.dk

• Journalistik 
• Foto
• Grafisk design
• Mediaservice

• Mødebooking
• Instore-tv  
• Webdesign
•  Kommunikationskurser
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OMKRING 50 forhenværende toldere, der alle 
har gjort tjeneste i Københavns Lufthavn, samles 
en gang om året til selskabeligt samvær og bruger 
nogle timer på at mindes gamle oplevelser – af gode 
grunde både på godt og ondt.
   Lufthavnens nye, strammere security-regler gør, 
at de tidligere toldbetjente ikke mere kan opnå til-
ladelse til en rundtur i lufthavnen under deres årlige 
møde – ej heller selvom de er villige til, i lighed med 
passagerer og personale, at passere sikkerhedskon-
trollen.
   Da årets træf fandt sted i september, blev der i 

stedet for lufthavnsbesøg hos CPH gennemført en 
sightseeing i Den Gamle By i Dragør, og bagefter var 
der samling med ’efterslukning’ hos kollegaen Max 
alias Helmer Fabricius, der selv bor i Skipperstræde i 
Dragørs gamle bydel.
   Nestoren blandt de tidligere toldere er Bent Peter-
sen, som arbejdede hos Toldvæsenet i Københavns 
Lufthavn i så mange som 40 år. Han har naturligt 
nok ikke tal på, hvor mange smuglere han gennem 
årene har afsløret. Men at det er rigtigt mange, her-
sker der ingen tvivl om. Kollegerne kunne fortælle, 
at Bent var en af de mest energiske i styrken, og hver 

gang, han havde gjort en større fangst, blev han så 
glad og i godt humør, at han resten af den dag gik 
rundt og sang ganske højlydt! 

Hver gang tolder Bent Petersen under sine 40 år i Københavns Lufthavn havde 
foretaget en god fangst, sang han resten af dagen! 

Den syngende tolder 

Fhv. toldembedsmand Niels Hansen, 
kaldet Max, havde til årets møde for 
ex-tolderne opsat en bom ved indgan-
gen til sin gårdhave, så kun ’autorise-
rede gæster’ fik adgang. På billedet 
flankeres Max af Bent Petersen og 
den særligt inviterede Berthel Herslov, 
pensioneret fra SAS. Bertil var i mange 
år SAS’ bindeled til toldetaten. 
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DESTINATION REPORT

Af Lise Dakinah.

TRODS MYLDRETIDS-VIRVARET i Roms Fiumi-
cino-lufthavn er det rimelig nemt at finde biludlej-
ningsfirmaerne. Og så er det ellers bare nordpå, ud 
ad E80 langs kysten med en orangefarvet solnedgang 
over Det Thyrrenske Hav på venstre side af vejen 
og vinmarker og visne, afskallede solsikker på den 
anden side. Når motorvejen efter en times tid bliver 
til hovedvej SS1, drejer vi af ind i landet. Landskabet 
bliver mere bakket, vejene stadig smallere. Det går 
opad i hårnålesving, og dagen er blevet til tusmørke. 
Selv om det er september, viser termometret i bilen 
25 grader. 
   Cikaderne hviner som savklinger og stjæler stilhe-
den - men på den fede måde. Det dufter af pinjetræer. 
Jeg har læst mig til, at derinde mellem træerne og 
rundt om i det bakkede område findes masser af 
vildsvin og vilde kaniner. 
Og cinghiale – vildsvinene – dem skal vi møde på 
klods hold de kommende dage. Men heldigvis kun 
på menukortet. Der er vildsvinefestival i området, 
og fra torsdag til søndag står menuen på grillet, kogt 
og stegt cinghiale i lækre lokale saucer med polenta, 
brød eller råstegte kartofler som tilbehør. 
   Efter halvanden times kørsel fra Rom når vi bjerg-
byen Capalbio. Vi smider kufferten på hotellet og går 
så hurtigt, vi nu kan, eftersom det nogle steder går 
rimeligt stejlt opad. Folk sidder uden for på cafeer 
og restauranter og hygger sig med et glas vin. Det er 

mørkt, det er stadig lunt, det er Syd-Toscana og åhh 
så dejligt italiensk. 

Berlusconi
Capalbio har 4.000 indbyggere, og de fleste boliger, 
restauranter og hoteller ligger uden for den dobbelte 
fæstningsmur rundt om byens middelaldercentrum 
med borgen fra 1200-tallet øverst oppe.   
   Vort mål er, inden vi spiser, lige at snuse til ånden 
inden for murene – dér, hvor den rige, politisk og 

kulturelt indflydelsesrige Medici-famile fra Firenze 
boede i renæssancetiden. I dag er det velstillede 
italienere, der bor i den utroligt velholdte middelal-
derby. Vi kan høre folk snakke gennem de åbne døre 
og vinduer, hvor forhæng og gardiner er trukket for. 
Det dufter af egetræ, der stadig bruges i komfuret, så 
madlavningen må være i fuld gang derinde. Vi sætter 
os på en af de få cafeer og nyder stemningen, og jeg 
kigger en gang imellem over skulderen. Det kunne 
jo være, at Berlusconi kom forbi. Han har nemlig 

Paradis 
på italiensk
Halvanden times kørsel nord for Rom ligger de rige italieneres ferieparadis med 
landvillaer gemt i pinjeskovene og på øerne langs kysten. 
Den langstrakte slette Costa d’Argento med det toscanske øhav kan opleves på en 
lang weekend – også af folk med mindre limit på kreditkortet.
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landvilla i Capalbio, lige som mange andre VIP’ere 
fra den italienske underholdningsbranche og det poli-
tiske landskab. Måske er han ikke til vildsvin – eller 
også skyder han sit eget. Vi ser i hvert fald ikke skyg-
gen af hverken ham eller hans kvindelige skønheder i 
de tre dage, vi er der.
   Klokken er hen ad 21, og det er tid til noget lækkert 
italiensk mad. På restauranterne uden for bymuren 
bugner det alle steder med de lokale retter, og lækre 
grøntsager, svampe, fisk og skaldyr er udstillet ved 

indgangen til spisestederne. Fristende - men vi er her 
for at følge trop og spise vildsvin. 

Romernes ferieparadis
Første udflugt fra Capalbio ligger en halv times kør-
sel mod vest nede ved kysten og en times sejlads ud 
i Det Thyrrenske Hav – ikke helt til Korsika, men et 
stykke der ud af. Vi sejler ud fra Porto Santo Stefano, 
en hyggelig lille havneby med pastelfarvede huse, 
blomster, der hænger ud over altanerne, samt små 
caféer på havnefronten.  
   Færgen ’Maregiglio’ er i fuld gang med at tage pas-
sagerer og biler ind, og selv om der på ingen måde er 
mylder, så dytter bilerne, færgepersonalet råber og 
gestikulerer, og en bus bliver af uransagelige grunde 
rangeret ind og ud af færgen flere gange. 
   Med 20 minutters forsinkelse sejler vi ud på det 
solbeskinnede hav. Det lugter dejligt af saltvand og 

af ferie med stort set kun italienere ombord. Giglio 
er helt klart italienernes favoritø, lige som den i sin 
tid var romernes ferieparadis. I dag er her 25 anlagte 
trekking-stier, fuglereservater og et af Middelhavets 
bedste dykkesteder.
   Det toscanske øhav rummer syv øer, og vi sejler 
først forbi Giannutri, hvor indbyggerne udgør 15 
mennesker og nogle vilde kaniner. Ifølge legenden 
var det her, den skumfødte Venus steg op af Det 
Thyrrenske Hav. Hun tabte sin perlekrans, og de syv 
perler faldt ned i vandet – og vupti skød de syv øer 
op af havet!

Sørøvere 
Længere ude ligger den stejle klippeø Giglio og 
venter på os. Fra havnens typiske middelhavshuse 
med pastelfarvede skodder kører vi i hårnålesving op 
til toppen. Forbi vinterrasser, den stedsegrønne maki, 

Bortset fra Rom er Toscana den region i 
Italien, hvor der findes flest restauranter, piz-
zeriaer, taverner m.m. Ofte ser de beskedne 
ud udefra, men præsterer fremragende mad.
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Vildsvin møder man på i naturen og på restauranterne. Med en 
vildsvineskinke på bordet går man ikke sulten hjem.

Det er ikke kun turister, der søger mod de mange pizzeriaer. Også 
lokalbefolkningen tilhører kredsen af stamkunder.
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brugskunst samt et kæmpe wellness-område med 
alverdens tilbud. Ingen tvivl om, at det er de riges 
holdeplads. Det bekræftes ude ved en af parkerings-
pladserne, hvor et skilt fortæller, at parkering er 
forbeholdt biler af mærket Porsche!
Vejen tilbage til Capalbio går gennem små, pittoreske 
byer, landskab med indtagende gårde for enden af 
cypres-alléer og vidtstrakte oliven- og vinmarker. 
Det er tusmørke, inden vi når tilbage, savklingerne 
har gjort sit indtog, og vildsvinefestivalens klimaks 
med borgere fra hele oplandet, bænket ved alenlange 
borde, venter.

Et snit i tiden
Søndag morgen klokken ni. Vi kan lige nå at indånde 
morgenluften inden for fæstningsmurene før afgang. 
Det er som at træde ind i en tidslomme. Der er helt 
stille, ingen mennesker på gaden, men duften af 
kaffe og croissanter hænger i luften, så folk er oppe. 
Kirkedøren er åben, præsten står midt i kirkeskibet 
og messer, mens kirkegængerne svarer santo, santo, 
santo. 
   Capalbio siges at være den bedst bevarede middel-
alderby i Italien, og det ses tydeligt, når man går en 
tur rundt mellem de to fæstningsmure. Kigger man 
ud, ligger den nyere bydel med velholdte huse og de 
karakteristiske middelhavs-tegltage. Længere væk 
ses pinjetræer, vinmarker og grønne bakker. 
   Indad til gemmer den gamle bydel på små torve, 
hvælvinger, stentrapper, gyder og baggårde med 
buske, kakitræer, appelsin-, citron- og figentræer. Jeg 
skyder vej gennem en gård med orangefarvede kaki-
frugter på træerne. Et par sorte tangatrusser ligger til 
tørre på en busk. I en af gyderne står to naboer i stille 
samtale. En hund luftes. På en bænk sidder et par og 
læser søndagens avis. Det er ikke her, man møder 
højtråbende og gestikulerende italienere. 
   Mætte af indtryk fra Costa d’Argento-området og 
måske lidt for meget cinghiale siger vi farvel til et 
stykke unikt Italien og finder vejen mod Rom. 

der er afblomstret og ser tør og støvet ud, eukalyp-
tustræer med afskallet bark og masser af pinje- og 
laurbærtræer.
   Øverst oppe i 400 meters højde står Giglioborgen 
fra 1200-tallet og knejser. Herfra er udsigten formi-
dabel. Mod nord anes Elba, mod vest den myteom-
spundne ø Monte Christo, der er ubeboet bortset 
fra nogle vilde geder. Endnu længere ude synes den 
større franske ø, Korsika.  
På vej nedad anes små badestrande mellem klip-
perne, som kun kan nås til fods. Vi gør stop ved 
sandstranden Campese, der ligger pakket ind i en 
eukalyptuslund med en cafe lige ud mod vandet. 
Ifølge tjeneren Antonio er Campese den bedste og 
største af øens fire sandstrande, og fra terrassen kan 
man i klart vejr nyde den smukkeste solnedgang over 
Montecristo. 
   I dag er her fredeligt, men for nogle hundrede år 
siden måtte indbyggerne gemme sig i makien på 
bjergsiderne for at undgå sørøverne. Særligt slemt var 
det i 1534, da den rødskæggede pirat Khair ad-din 
Barbarossa invaderede og plyndrede øen. Og endnu 
værre gik det 10 år senere, hvor han vendte tilbage 
og tog 700 beboere med som slaver til Tunesien. 
’Det var næsten hele befolkningen, der blev udslet-
tet,’ fortæller Antonio, mens han serverer de lokale 
Panficato-kager med figen, mandler, honning og 
chokolade samt et glas iskoldt Senti Oh – den lokale 
hvidvin.

Vildsvinefest 
Heldigvis for de nuværende 1.500 beboere er det kun 
turister, der invaderer øen i dag. Giglio har tre hotel-
ler, masser af private B&B og campingpladser, også 
med bungalows.
   Mange kommer for at nyde naturen. Andre for at 
tage en rejse gennem tiden. Lige som resten af Italien 
er øen nemlig spækket med fortidens fingeraftryk – 
romerske villaer med svømmebade, borge, fæstnings-
anlæg, udkigstårne og bronzealderværktøj. 
   På sejlturen tilbage kan vi inde på fastlandet se den 
fredede naturpark Parco Naturale della Maremma 
med en skov af pinjetræer. Her vrimlede det tidligere 
med røverbander og vildsvin. Nu er kun vildsvinene 
tilbage – og turister, der trekker på de mange anlagte 
naturstier. 
   Færgebyen Porto Santo Stefano ligger på den 
tidligere ø Monte Argentario, som i dag er forbundet 
til fastlandet med tre tanger. På vejen tilbage til vort 
hotel kører vi gennem byen Orbetello, der ligger på 
den midterste tange. Det er her, vi skal powershoppe 
i morgen. Men først står den på vildsvinefestival i en 
af Capalbios hyggelige restauranter.

Madspecialiteter
Så skal der handles, bades og sight sees. Vi kaster os 
i bilen og stiller den en halv time senere på en større 
parkeringsplads ved havnen i Orbetello. Måske var 
det her, etruskerne, kelterne, spanierne og – selvføl-
gelig – romerne parkerede deres heste. De har i hvert 
fald været her gennem tiderne, og byens smukke 
katedral, Santa Maria Assunta, er bygget oven på rui-
nerne af et etruskisk eller romersk tempel. 
   Indkøbsturen foregår ned ad Orbetellos gågade og 
er lidt skuffende. Bevares, selvom der selvfølgelig er 
butikker med Alezzi-brugskunst, Dolce & Gabbana-
solbriller, sko og tasker, designet af up-coming og 
endnu ukendte designere, opdager man hurtigt, at 
priserne er som i Danmark, så med mindre man 
gerne vil have et minde med hjem fra ferien, er der 
ikke meget at komme efter.

   Vi er nu også mere på udkig efter italienske 
madspecialiteter og styrer hurtigt ned til torvet Plaza 
Eroe dei du Mondi. En af boderne har en ordentlig 
skank af prosciutto Toscana skinke på disken. Den 
er vasket, saltet og tørret i halvandet år, den er økolo-
gisk og strutter af sundhed, lige som sælgerens røde 
kinder. Vi får lov til at smage de papirtynde skiver og 
får en andel af skanken vakuumpakket. For en sik-
kerheds skyld har vi taget køletaske med, og hotellet 
i Capalbio har lovet at opbevare vores madindkøb i 
køleskabet. 
   Røget ål er en af de lokale specialiteter, og det 
samme gælder Bottarga. I Orbetello bliver det frem-
stillet af rogn fra multe, som fiskes i lagunen. Rognen 
tørres, presses til stænger og rives som et krydderi 
over pasta og kødretter eller over lidt olivenolie på en 
tallerken. 

Kun for Porscher!
Orbetello ligger med lagune på hver side Her står de 
lyserøde flamingoer med næbbet i vandet, vildænder-
ne rapper, og multen springer helt op over vandover-
fladen, mens vi står og kigger. Det er ren idyl. 
   Om natten arrangerer det lokale turistbureau 
sejlture med lysprojektører på den en meter dybe 
lagune, og man kan leje heste og cykler – med eller 
uden madkurv. 
   Vi skal ud og finde en af de mange små bade-
strande, der ligger som perler på en snor rundt om 
Monte Argentario. Vi kører øst om øen og passerer 
den sydligste tange ind til fastlandet, der er forbe-
holdt cyklister og fodgængere. På højre hånd ligger 
Argentario Golf Resort og Spa. 
   Frokosten er suveræn – og prisen pebret. Og selv 
om jeg absolut ikke er til golf, må jeg indrømme, 
at udsigten er helt speciel med smukt anlagte baner 
lukket inde i naturområder, med swimmingpools, 
terrasser i flere niveauer og en helioplads gemt inde 
mellem træerne på bjergskråningen. 
   Inden døre er der højt til loftet som i en katedral 
og indrettet med italienske designermøbler og 

Italien er et venligt turistland. Overalt er børn velkomne. På billedet er det Sebastian, 10 
år, fra Hørsholm, der sætter en lækker pizza til livs.
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Af Jørn Jørgensen.

FOKUS PÅ AT VÆRE mere danske end jyske samt 
fokus på at have de rigtige armbevægelser, store som 
små, på de rigtige tidspunkter, er kendetegnet for de 
to Riis-brødre Søren og Jacob, der i 2001 overtog 
familiefirmaet Riis Rejser fra deres forældre. 
   Med et oprindeligt udgangspunkt i Vest-Jylland 
og med fornuftige investeringer har de to brødre på 

Riis Rejser 
gennem fire generationer
På 10 år har de to Riis-brødre, Søren 
og Jacob, skabt en virksomhed, der står 
respekt om i selskabsrejsebranchen i 
Danmark. En stigning fra 3.000 gæster 
i 2001 til mere end 27.000 gæster i dag 
er at betegne som en succes, som de to 
jyde-brødre nu bygger videre på.

godt 10 år videreudviklet en klassisk busvognmands-
rejsevirksomhed til en moderne selskabsrejsear-
rangør, som til stadighed ekspanderer i alle egne af 
landet. De to brødre har skabt en succes, som ikke er 
hverdagskost her til lands. 
   ’Udviklingen er gået i den rigtige retning,’ som de 
selv siger, ’og det skal den fortsætte med! Yderligere 
ekspansion skal stadig ske, hvis og når der bliver 
selskaber, som sættes til salg, og som passer ind i 
firmaets strategi.’
   Riis-brødrenes filosofi er, at udviklingen skal ske 
i et tempo, så sjælen også er med, og desuden skal 
der være orden i sagerne. Kunderne skal vide, hvad 
de får for pengene, når de køber en rejse af brødrene. 
Det prioriterer de to brødre meget højt.

Oldefar
Brødrene Riis´ oldefar, Jens Fjordside, havde i 1898 
fået tilladelse til at etablere en dagvognsrute fra 
landsbyen Ferring ved Bovbjerg og ind til købstaden 
Lemvig, hvor grundlaget for familiefirmaet blev lagt.

   Siden udviklede brødrenes bedsteforældre hen-
holdsvis forældre virksomheden, og de to brødre, 
Jacob på dengang 27 år og Søren på 26 år, overtog 
virksomheden fra deres forældre i 2001. 
   I de forløbne 11 år er det gået stærkt frem, og i 
dag har firmaet 11 ansatte og omsætter for mere end 
DKK 100 millioner. I alt rejser 30.000 danskere med 
Riis Rejser til ind- og udland.
   I ungdomsårene tænkte Søren og Jacob Riis ikke så 
meget på, om de skulle videreføre forældrenes, bed-
steforældrenes og deres oldefars rejsevirksomhed:
   ’Som drenge var vi naturligvis tæt på Riis Rejser 
og vore forældres virksomhed. Vi hjalp med at gøre 
busserne rene, når de kom sent hjem og skulle af 
sted tidligt næste morgen. Da vi blev ældre, arbej-
dede vi som rejseledere, chauffører og rejseplanlæg-
gere. I slutningen af 90’erne blev vi hver især færdige 
med vore uddannelser og var herefter mere eller 
mindre en del af virksomheden,’ fortæller Jacob.
   ’I 2001 blev vi enige med vore forældre om en slags 
generationsskifte, og aktieselskabet Riis Rejser A/S 

De to succesrige jyde-brødre Jacob og 
Søren Riis, der siden overtagelsen af Riis 
Rejser i 2001 har banket passager-antallet 
op fra 3.000 om året til 27.000, deltager 
hvert år i ferierejsemesserne både i Her-
ning og Bella Center. Her ses foran en af 
deres moderne busser, der er kørt ind i en 
af udstillingshallerne.
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blev stiftet. Søren og jeg investerede omkring DKK 1 
million i det nye selskab. Størstedelen af beløbet var 
good-will for navnet Riis Rejser, men vi brugte også 
nogle penge til at leje kontorlokaler i Lemvig – køb-
staden, hvortil vor oldefar godt og vel 100 år tidligere 
var kommet med sin dagvogn. Dygtige chauffører og 
rejseledere plus vor første kontoransatte hjalp os til at 
levere flotte resultater og ikke mindst tilfredse gæster 
allerede fra første år!’

Hele landet
Foretagendet var stadigvæk primært et midt- og 
vestjysk anliggende med ca. 3.000 kunder pr. år, men 
blev dog rimeligt snart udvidet med flyrejser fra Bil-
lund og endnu flere busrejser med påstigningssteder 
nu også i det østjyske,’ fortæller Søren.

   ’Året 2001 blev lige som vendepunktet i det, vi 
betegner som en iværksætter-virksomhed. Og selvføl-
gelig kan kan altid debattere, om det er en god ting at 
drive virksomhed familiemedlemmer imellem. Men 
på den anden side set var både Søren og jeg opsat på 
at prøve. Vi syntes, det var dumt ikke at prøve, og nu 
har vi trods alt samarbejdet i 11 år,’ konstaterer Jacob 
med et smil – og fortsætter:
   ’Vi har ligesom delt opgaverne imellem os. Søren 
er en sjov og kreativ person, der får rigtigt mange 
gode – og rigtig mange mindre gode! – idéer. Hans 
stærke side er især rejseleder-udvælgelse og -ud-
vikling. Selv er jeg nok den lidt mere strategiske 
og kontante type. Men vi går utroligt godt i spænd 
sammen. Vort koncept med hele tiden at stille vore 
kunder tilfredse ved at tilbyde en god vare til den 

rigtige pris med god service har gennem årene båret 
frugt. Det ser ved, at tilgangen af kunder er vokset 
stort set år for år.’

Opkøb 
I 2005 overtog Riis Rejser rejseselskabet Edelweiss 
Rejser i Skjern. 
   Riis Rejser fik tilbudt at købe selskabet, og de to 
brødre slog til med det samme. Dette selskab havde 
et stærkt navn i det vestjyske og dermed en trofast 
kundeskare. 
   Brødrene Jens og Bent Erik Møller havde bl.a. 
været en slags rejsepionerer på det baltiske område i 
starten af 90’erne, og Edelweis var ’verdensberømte’ 
i Danmark for deres kontakter i netop Baltikum. 
   Allerede fem år efter, at de to brødre etablerede 
Riis Rejser A/S, nåede de 15.000 årlige rejsegæster, 
og dermed opstod en drøm om at kunne tilbyde rejser 
ikke alene til jyderne, men også til danskere i andre 
landsdele. Chancen herfor bød sig, da det Lyngby-
baserede Dania Rejser blev sat til salg i 2007.  

43 opsamlingssteder
’Vor primære strategi med købet var ikke så meget 
Dania Rejser’s niche indenfor operarejser, men 
primært at kunne skabe et brohoved på Sjælland i 
konkurrence med de busrejseselskaber, der primært 
opererede her. Nu, fem år efter købet, kan vi kon-
statere, at missionen er lykkedes,’ siger Jacob – og 
fortsætter: 
   ’I år runder vi mere end 27.000 rejsekunder, 
og godt 10.000 af disse kommer fra Sjælland, hvor 
tallet stadigvæk er stigende. Vi har uden tvivl Kon-
gerigets bedste påstigningsnet for busrejser. Vil du 
f.eks. med Riis Rejser på forårsrejse til Paris med 
bus, eller måske på busrundrejse i Syd-England, kan 
du stå på bussen i ikke mindre end 43 forskellige 
byer! Det net er vi stolte af, for det giver en langt 

Historik
Brødrene Riis´s oldefar, Jens Fjordside, havde i 1898 fået koncession 
til en dagvognsrute fra landsbyen Ferring ved Bovbjerg til købstaden 
Lemvig. 
   Foruden at køre dagvogn (diligence) virkede Jens som redningsmand 
ved Statens Redningsvæsen, som de søfarende var dybt afhængige af, 
når de kom i havsnød. 
   Dagvognen blev motoriseret i 20’erne og var nu blevet til en egentlig 
rutebil. Riis´s oldeforældre havde tiltænkt sønnen Jens Peter forretnin-
gen, men i 1933 døde han af tuberkulose, mens faderen døde allerede 
året efter af tæring, som var datidens navn for kræft. 
   Det blev herefter Jens Peters søster, Katrine Fjordside (f. 1910) og 
hendes kæreste Jacob Riis (f. 1906), der i 1934 for det første blev gift 
i ’huj og hast’ og derefter kom til at drive forretningen videre. 
   Rutebilerne, lastbilerne, husmandsstedet, karle og piger, og natur-
ligvis enken efter Jens Fjordside, Stinne, dannede rammen om livet op 
gennem 30’erne og videre under Anden Verdenskrig. 
  

Jacob Riis, brødrenes bedstefar, var meget videbegærlig og læste 
mange bøger om historie, geografi og samfundsforhold. 
   I 1950’erne startede han rundture i landet for egnens lokale husmo-
derforeninger, landboforeninger og lignende. Man kørte på udflugt i 
selskabbussen, til Lillebæltsbroen, rundt om Ringkøbing Fjord eller 
måske tre dage til Slesvig. 
   Sådan begyndte den egentlige lyst til at arrangere rejser. Jacob og 
Katrine Riis fortsatte i 70’erne sammen med sønnen og svigerdatteren, 
Ingrid og Christian Riis – forældre til Jacob og Søren – med at drive 
vognmandsforretningen med rutebiler og selskabsbusser. Man ar-
rangerede rejser for foreninger og andre. Alt sammen blev annonceret 
i lokale aviser, og det var lokalbefolkningen i det vestjyske opland, der 
tilmeldte sig. 
   I 2001 overtog Jacob og Søren, der på daværende tidspunkt var hen-
holdsvis 27 og 26 år, virksomheden fra deres forældre. Derefter er det 
gået stærkt frem til i dag, hvor firmaet har 11 ansatte og omsætter for 
over DKK 100 millioner.

Programmet fra Riis Rejser inkluderer også arrangemen-
ter på de europæiske floder – som her på Mosel.
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Nuukullak 4
GL – 3900 Nuuk

Tel. +299 322899
info@vejle-rejser.gl
www.vejle-rejser.gl

All is well, when you  
work with a professional
VR Travel (Vejle Rejser) has served international corporates with 
their travel requirements in Greenland for more than 17 years, so 
we know where to dig if you need a qualified service dedicated  
to saving you time and money.
 
Call us at +299 322899 or email us at info@vejle-rejser.gl  
for any travel needs.

Voted ”Best Business Travel Agency” 2007, 2009, 2010. 

A good partner- For a good trip!
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rIIS reJSer A/S     
Aktiekapital kr. 500.000     
 Bruttofortjeneste Nettoresultat Egenkapital Soliditetsgrad
 ( i 1.000 kr) (i 1.000 kr) (i 1.000 kr) (i %)

2007 11.542 1.301 2.595 11%
2008 11.213 240 2.653 9%
2009 14.572 2.358 5.011 18%
2010 13.470 24 5.035 24%
2011 10.023 60 5.096 26%

større sikkerhed for, at der melder sig deltagere nok 
til rejsen, ligesom det giver mulighed for endnu flere 
afgange.’

’Danskerne ligner hinanden’
I 2008 blev Papuga Rejser opkøbt af Riis Rejser, der 
dermed blev landsdækkende. 
   Papuga Rejser blev skilt ud af Papuga Bus i Vejle, 
der fortsatte som vognmandsforretning, og Papuga 
Bus præsterer i dag en stor del kørsel for Riis Rejser.
   Med opkøbet af de tre selskaber – Edelweiss, Dania 
og Papuga – føler Riis sig således godt rustet til at 
bringe danskere fra elle egne af landet ud i Europa: 
   ’Det er en stor glæde for os at kunne favne hele 
landet, og det har vist sig at være en god ide at blande 
gæsterne fra Nord-Jylland og Nord-Sjælland – blot 
for at nævne nogle landsdele. Dialekter til trods er 
der ikke store forskelle mellem folks mentalitet, hvad 
enten de kommer fra Syd-Sjælland eller Vendsys-
sel. Vi, og ikke mindst vore kunder, synes det er 
hyggeligt at møde hinanden på tværs af regionerne. 
Det kan godt blive lidt for indspist, hvis gruppen 
kun består af pensionerede nordjyske husmænd eller 
efterlønsramte nordsjællandske bankfunktionærer,’ 
siger Søren med et glimt i øjet.
   Søren og Jacob gentager gang på gang, at selska-
bets strategi er, at den vare, der leveres, skal være i 
orden kvalitetsmæssig forstået på den måde, at der 
skal være en sammenhæng mellem det, gæsterne 
modtager, og det, de betaler. Brødrene ser gerne, at 
danskerne kender Riis Rejser som et godt og solidt 
selskab, hvor man kan stole på, at servicen er god, 
hvad enten det gælder busrejser eller flyrejser. 
   I de senere år er selskabet begyndt at synliggøre 
sig via TV-annoncering på stationen dk4 – hovedsag-
ligt med busrejser til schlagerkoncerter i Danmark, 
Tyskland og Østrig. 

Danskernes rejsevaner
At danskerne rejser meget, er der ingen tvivl om, 
konstaterer Jacob, der citerer H. C. Andersens 
berømte formulering fra trediverne ’at rejse er at 
leve’. Danskerne synes at ville rejse uanset kriser, og 
stadig flere søger rejsemål længere og længere væk, 
konstaterer han.
   ’Om der sker ændringer i folks rejsevaner fra 
bus til fly, er svært at sige. Vi tror på, at kunderne 
vælger det, der er mest komfortabelt for dem på det 
givne tidspunkt, og det gælder uanset, om det er en 
weekendtur med børn og børnebørn til Rønbjerg 
Feriecenter, en vinterrejse til Thailand eller en 

september-busrejse rundt i Syd-England. Vi sælger 
selskabsrejser, som vi altid har gjort.  For os er det 
vigtigste, at mennesker stadig har lyst til at være 
sammen og rejse sammen, mere end hvor rejseople-
velsen går hen, eller om det er med bus, fly eller skib. 
Vi prøver at tilbyde et koncept, hvor kunderunderlagt 
og behovet er størst. Vor målgruppe er folk, der er 
ved at være på vej ud af arbejdsmarkedet eller al-
lerede er ude af det,’ fastslår Jacob Riis.

’Ikke mig – de andre’
Om den økonomiske krise de sidste fire-fem år har 
påvirket busrejserne, vil de to brødre ikke give et 
svar på. Men for Riis Rejser’s vedkommende har sel-
skabets økonomiske resultat totalt set været stigende i 
den seneste fem års-periode. 

   Jacob Riis siger: 
   ’Jeg føler, at erhvervsledere og også private menne-
sker er alt for hurtige til at give den økonomiske krise 
og samfundet skylden, hvis tingene ikke udvikler sig 
positivt rent økonomisk. Det kunne jo være befri-
ende, hvis erhvervsledere på alle niveauer en gang 
imellem så lidt indad og stillede sig selv spørgsmålet: 
Skyldes vor dårlige økonomi måske, at jeg som leder 
ikke har været dygtig nok og ikke har gjort det godt 
nok?  Hvor ville det være dejligt, hvis erhvervsle-
derne lidt oftere selv tog ansvaret for, at noget gik 
dårligt i stedet for hele tiden at vaske hænder med 
ordene ’det er ikke mig, det er de andre.’

Bedst til Europa
’Vi tror ikke, at vi er konkurrencedygtige uden for 
Europa. I fremtidens Europa ser i derimod mulighe-
der og ikke begrænsninger. Der er masser af regioner 
og lande, hvor der kan opdyrkes nye rejsemål. Vi 
er overbeviste om, at vi ikke kommer til at kede os 
resten af livet. Det er et privilegium for os at tilbyde 
rejser overalt i Europa og vide, at vi med vore tilbud 
er med til at gøre mange mennesker glade, og med til 
at give dem en god oplevelse. Det er så en opgave for 
os som arrangør, såvel som for vore dygtige rejsele-
dere, på en pædagogisk måde at formidle oplevelser 
på bedst tænkelige vis,’ siger de to Riis-brødre, Søren 
og Jacob Riis, samstemmende.  

Jacob og Søren Riis – i et ledigt øjeblik uden arbejde på 
kajen i hjembyen Lemvig.
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Af Karen Fredslund Ellegaard og 
Preben Jack Petersen.

STEWARDESSER ER OFTE feterede. Ikke blot 
passagererne – i sagens natur mere de mandlige end 
de kvindelige – kigger efter stewardessen ombord 
på flyet, og også når de bevæger sig i lufthavnenes 
terminaler samt på gader og stræder, tiltrækker de 
omgivelsernes blikke.
   Det véd stewardesserne udmærket. Derfor gør de 
også en del ud af sig selv foran spejlet. Håret skal 

lidt streger eller stjerner, der tilkendegiver medar-
bejderens rang. Men så er der også de selskaber, 
der lader kendte modeskabere stå for designet. Det 
gælder først og fremmest de større selskaber med 
global trafik, men også både SAS, det oprindelige 
Sterling Airways samt Maersk Air har i ’de gyldne 
år’ lagt stor vægt på uniformernes snit og udform-
ning.

Unge luftfartsselskaber
Mange luftfartsselskaber ser en signalværdi i en flot 

Siden SAS for år tilbage iklædte de unge og smukke stewardesser lyseblå 
uniformer, er meget ændret. Et mere casual udtryk har vundet indpas. Men 
stadig skal – og må – den flyrejsende ikke være i tvivl om, hvem der er cabin 
crew. Det siger Luftfartsloven.

Anette Freifeldt med et stort udvalg af 
dessiner stof. ’Stewardesse-uniformer 
skal både være elegante og slidstærke,’ 
siger hun.

Fly-klædt
er velklædt

sidde perfekt, og det samme gælder make-up’en.
   Hvem der selvsagt også er opmærksomme på 
fokuseringen af kabinepersonalet, er luftfartssel-
skaberne, der derfor ofte bruger store beløb på uni-
formeringen, som i første række skal opfylde nogle 
grundkrav fra luftfartsmyndighederne, men som 
derudover udgør en ikke uvæsentlig PR-funktion 
for de enkelte selskaber. 
   Skal der spares, bliver der oftest tale om en 
almindelig konfektionsvare med sølv- eller guld-
farvede knapper, selskabets emblem og eventuelt 

Bel Air Aviation A/S 
Phone +45 7636 3900 
offshore@belair.dk 
www.belair.dk 

BEL AIR AVIATION 
- Danish owned offshore helicopter company  
 

FACTS ABOUT BEL AIR AVIATION 

 
 The only Danish owned offshore helicopter company 
 Second to none team spirit 
 Bel Air was established in 1994 
 45 employees affiliated - full time and part time 
 2 bases for AW139 operations: Holsted Heliport and Esbjerg Airport 
 AgustaWestland Service Center for the AW139 helicopter type 
 Bel Air Part 145 performs all maintenance tasks on the AW139 helicopter 
 Bel Air Training organisation performs training for pilots and engineers 
 Operating 3 AW139 helicopters 
 On time statistic; 99,8% regularity 
 Flexibility and commitment from the whole team 
  
           Where there’s a will, there’s a way 

 

The Bel Air team and the AW139 helicopters are operating offshore - for Maersk Oil, Allseas, PA Resources, PGS, Heerema, Nord Stream and other customers. 
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stewardesseuniform. Der er endda de iagttagere, 
der mener, at selskaberne går længere end så. Så-
ledes siges det mere eller mindre åbent, at det ikke 
altid blot er uniformerne, der skal være iøjnefal-
dende, men også ’indholdet’!
   At det forholder sig sådan, får man næppe mange 
flyselskabsdirektører til at indrømme. Måske vil de 
ikke have en sag på halsen fra deres lands ligestil-
lingsombudsmand!
   Gennemgående kan man imidlertid konstatere, at 
luftfartsselskaber i de lande, der først i nyere tid har 
opnået selvstændighed, naturligt nok også er dem, 
hvor gennemsnitsalderen på kabinepersonalet er 
lavest. Estonian Air, Air Baltic, Lithuanian Airlines 
og Croatian Airlines m.fl er eksempler på sådanne 
selskaber.
   Da disse selskaber stiftedes efter landenes selv-
stændighed, skulle der hurtigt rekrutteres perso-
nale. De ældre baltere – og det samme i Kroatien 
– havde imidlertid ikke mod på at tage et nymodens 
job i luften, hvorimod ungdommen var vilde af 
begejstring for muligheden for ’et flyvende job’ 
med udsigt til at komme ud og se den åbne verden. 

Annette Freifeldt er leder af couture-
firmaet Celli Freifeldt, der gennem 
årene har leveret uniformer til adskillige 
flyselskaber, bl.a. Sterling Airways og 
Maersk Air.

Sådanne stillinger i østlandene havde tidligere væ-
ret forbeholdt kvinder med ’forbindelserne i orden’, 
dvs. hvor ægtemanden eller faderen var engageret 
indenfor Staten eller partiapparatet. 

Celli Freifeldt
I Danmark har skræddermesterfirmaet Celli 
Freifeldt, kongelig hofleverandør, slået sit navn fast 
som førende i fabrikation af uniformer til luftfart-
spersonale.
   Celli døde for nogle år siden, mens hans datter 
Annette, der er født med en skræddersaks i hånden, 
fører firmaet videre i samme lokaler på Amager-
torv, lige overfor den gamle Håndværkerbanken, 
hvor hun arbejdede sammen med sin far, fra hun 
var kun 16 år gammel.
   I dag siger Annette til TRAVEL PEOPLE:
   ’Flyuniformer skal være syet i et godt og holdbart 
materiale, som bl.a. er brandhæmmende. Stoffet 
skal desuden være smudsafvisende, og da der er 
stor slitage på uniformer, skal de opfylde kravet om 
en vis levetid, hvorfor der kræves gode og holdbare 
tekstiler, som kroppen kan ånde igennem. 
   En anden ting er, at tøjet skal sidde godt og være 
behageligt at arbejde i, når både stewarder og 
stewardesser under udførelsen af deres arbejde skal 
kunne bevæge sig frit i tøjet med fx at nå baga-
gen ovenover flysæderne, skænke kaffe og række 
madbakker til passagerer både ved midtergangen 
og ved window-seating’en samt i øvrigt assistere 

med både det ene og andet for at tilgodese passa-
gererne i deres ønsker.  Tøjet må heller ikke være 
stramt, hvilket især gælder ærmevidden. Jakkerne 
skal være så vide, at stewardesserne har bekvem 
bevægelsesfrihed.’ 
   Annette betoner videre, at en uniform skal skille 
sig ud fra passagererne. Rejsende må aldrig være 
i tvivl om, hvem der repræsenterer flyselskabet. 
Dette gælder selvsagt først og fremmest i en nødsi-
tuation: 
   ’Derfor skal uniformen i sit design og udform-
ning i øvrigt udstråle autoritet,’ siger Annette 
Freifeldt.
   Hun erkender, at selv den mest perfekte og mode-
rigtige uniform ikke gør det alene:
   ’Et vigtigt parameter er selvfølgelig, at kabineper-
sonalet er i besiddelse af godt humør med glimt i 
øjet, stor energi samt fleksibilitet.’ 
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Luxury Accommodation 
in South Iceland 

Located close to the most stunning sights in South Iceland, Hótel Grímsborgir is situated at 
the beautiful river Sog and surrounded by picturesque landscapes. The hotel is only a 45-
minute-drive from Reykjavík and a 90-minute-drive from Keflavík International Airport.  

The hotel consists of 6 houses and in each house there are two apartments:                         
The deluxe apartment is 200 sqm (2,152 sq.ft.) big with four bedrooms, a fully equipped 
kitchen, a dining area and a living room with south-facing windows and a magnificent view. 
The kitchen has all modern amenities and the bathroom is fitted with both a tub and a 
shower. There is also a guest bath. The deluxe apartment sleeps 7 people.  

The studio apartment is 56 sqm (602,778 sq.ft.) big with two bedrooms, a living room, a 
kitchen and bathroom with shower. It sleeps 4 people.  

Each house is surrounded by a large patio with a gas grill and hot tub. 

Right by the Golden Circle                                                                             
Hótel Grímsborgir is located directly at the popular Golden Circle tourist route and therefore           
very close to the most famous sights of South Iceland: 

Thingvellir National Park, a site with fascinating history and tremendous natural beauty. 

Gullfoss Waterfall, meaning “Golden Falls”, is a spectacular waterfall and a must-see! 

Haukadalur is the geothermal valley which contains the geysers Geysir and Strokkur. 

 

Hótel Grímsborgir | Ásborgir 30 | 801 Selfoss | Iceland                                                                                                                                   
Phone: +354 555 7878 | Fax: +354 555 7877 | info@grimsborgir.com | www.grimsborgir.com 
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Cabin Attendant Manager hos Thomas Cook Air-
lines, Susanne Melms, oplyser, at der stilles store 
krav til det stof, som anvendes til kabinepersonalets 
uniformer. Dels skal det være behageligt at have på, 
men det skal også være sikkert i forhold til brand 
og varme.
   ’Vi forsøger også indenfor rimelighedens grænser 
at tænke økologisk. Vore uniformer er designet af 
et dansk firma, og det sker i et tæt samarbejde med 
et lille hold medarbejdere, som har lang erfaring 
med arbejde i uniformer. 
   Stilen i dag er en smule mere afslappet, men sta-
dig med vægt på et klassisk snit. Hos Thomas Cook 
giver vi en række valgmuligheder: Skjorte eller 
T-shirt, nederdel eller lange bukser.    
   Nederdelslængden går lige midt på knæene, 
og den skal være klassisk samtidigt med, at den 
udstråler et velklædt look. Vi har ikke så mange 
uniformer som andre flyselskaber. Men ingen af 
gæsterne skal være i tvivl om, hvem der er kabine-
personale.  
   Pigerne skal have en let makeup, og de må bære 
diskrete smykker. Håret skal være opsat, hvis det 
rører skulderen.’
   Susanne fortæller videre, at et relativt nyt 
problem, som man har måttet tage stilling til, er 
tatoveringer:
   ’Mange unge kvinder har i dag tatoveringer. 
Thomas Cook har imidlertid den politik, at pigerne 
ikke må vise synlige tatoveringer, og idet mange 
af pigerne har tatoveringer på armene, har vi fået 
designet en langærmet T-shirt.’
   Hos Thomas Cook arbejder mandlige stewarder 
på lige for med stewardesserne, og det er sjældent, 
selskabet ændrer på designet:
   ’Vi justerer og opdaterer lidt hen ad vejen. Vor 
nuværende uniform stammer helt tilbage fra 1994, 
da vi startede Premiair efter fusionen af Conair og 
Scanair. For os er det vigtigt, at ændringer ikke er 
alt for synlige,’ siger Susanne. 

Thomas Cook kabinepersonale i en smagfuld, klassisk de-
signet uniform med tørklæde og slips i smukke, lysende blå 
nuancer. 

Thomas
         Cook
   Airlines 

Thomas
         Cook
   Airlines 
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Thomas
         Cook
   Airlines 

Der skal være god bevægelsesfrihed i uniformen. Stewardessen 
viser en kortærmet, hvid skjorte med krave under en klassisk vest.

Thomas Cook viser her stewardessen i casual bluse med trekvart 
lange ærmer og nederdel. Hvert år udleverer Thomas Cooks 
kabineansatte ca. 1,5 million poser med taxfree varer, så der skal 
løbes hurtigt, og derfor er behageligt tøj et must.

På hovedkontoret i Københavns Lufthavn Syd har Thomas Cook et 
mini-museum, hvor bl.a. disse uniformer (til venstre i billedet) fra Conair-
epoken vises. Conair var flyselskabet, som Simon Spies byggede op på 
resterne af Flying Enterprise.
   På det mindre foto ses en utraditionel purserjakke i tern fra det davæ-
rende Scanair, som var SAS’ charterflyselskab. Conair og Scanair blev i 
1994 slået sammen til Premiair.
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’Da Norwegian startede i sin nuværende form i 2002, 
var vi kun et lille selskab uden designfokus. Vi etab-
lerede et samarbejde med en lille, norsk virksomhed, 
som vi fortsat arbejder sammen med,’ fortæller Tonje 
Lauritzsen, kabinechef for Norwegian Air Shuttle.  
   Hun oplyser, at uniformen hos Norwegian er syet i 
mørk, marineblå tekstil med effekter og striber i sølv. 
Selskabets tørklæder i silke er røde med Norwegian’s 
logo. Snittet er klassisk i uniformen, der består af ni 
dele med accessories, som bl.a. er tørklæde, sjal, slips 
og forklæde:
   ’Hos Norwegian tolereres ikke synlige tatoveringer, 
og ved ansættelser bliver alle tilspurgt, om de har 
synlige tatoveringer. I visse tilfælde kan det betyde, 
at ansøgere ikke bliver ansat hos Norwegian,’ oplyser 
Tonje.

NorwegianNorwegian

Pæne uniformer i mørkeblå tekstil, tilsat diverse 
accessories i røde og hvide farver, så det norske 
nationalsymbol er komplet, kendertegner Norwe-
gian’s personale. Men nok lægger passagererne 
mere mærke til de nordiske personligheder på 
haleroret – hvoraf Fridtjof Nansen er en af dem.

’En uniform gør det ikke alene – et smil skal der også til,’ siger Tonje Lauritzen, kabinechef hos Norwegian.
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VI HAR NYT I BAGAGEN
TIL FERIEMESSEN 2013

18. - 20. januar 2013

UdSTIL på FERIE & FRITId I BELLA cENTER
Feriesæsonen starter 18.-20. januar 2013 i Bella Center med et brag af en ferieudstilling, hvor et energifyldt 
ferieteam byder på nye og spændende udstillingsmuligheder inden for: 
FERIE & FRITID, CAMPING, CPH DIVE SHOW, GOLF, SPORT, FERIEBOLIGER I UDLAND & GLOBETROTTERE.

Når du udstiller på Ferie & Fritid i Bella, er det både dit professionelle netværk og dine kunder du plejer! 
I 2012 fandt 42.314 købelyste besøgende vej til årets ferieudstilling og 88,4% gav allerede der udtryk for, 
at de ville komme igen i 2013. Se facts & priser og book din stand allerede nu på  www.ferieibella.dk

WWW.FERIEIBELLA.dK

FERIE_Ann_TRavelMarket.indd   1 07/06/12   14.21
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Uniform i to farver – mørk koksgrå og hvid 
med et tørklæde forsynet med meget diskret 
pjank.

Den hvide skjorte fremhæver det klassiske 
look i uniformen hos Air Greenland. Piloten 
har slips i samme mønster som pigens tør-
klæde og skjorte med korte ærmer.

Air Greenland har et samlet kabinepersonale på 56 
fordelt med 21 på indenrigsruterne i Grønland og 35 i 
Atlant-trafikken.
   Selskabet har ønsket at skabe et tidløst-klassisk 
design for uniformerne. Gruppen, som valgte den 
endelige udformning, bestod af ledelsesgruppen med 
CEO’en Michael Binzer i spidsen, der baserede sin 
afgørelse på oplæg fra et uniformsfirma samt input 
fra marketingafdelingen. Designet blev, inden uni-
formen blev sat i produktion, gennemprøvet af seks 
medarbejdere for at sikre et komfortabelt produkt.
   Air Greenland har selvsagt taget hensyn til det 

grønlandske klima, så medarbejdere i Grønland om 
vinteren kan bruge sælskindsstøvler. Tidligere havde 
medarbejderne også sælskindspelse, men det blev for 
dyrt i længden.
   Ifølge PR- og Marketingchef Jesper Kunuk Egede, 
Air Greenland, er det vigtigt for flyselskabet, at 
uniformen signalerer autoritet samtidigt med, at den 
er behagelig for medarbejderne at arbejde i. 
   ’Vi flyver i temperaturer fra plus 30 grader til mi-
nus 45 grader, så det er vigtigt, at basisuniformen er 
let og enkel med fx nederdele og kortærmede skjorter 
i varmen, mens der i det kolde nord, hvor frosten 

rigtigt bider, kan skiftes til et par sælskindsstøvler og 
en Canada Goose-frakke,’ siger Jesper.
   ’Air Greenland’s basisfarver er rød, grå og hvid. 
Men idet flyene er meget røde, besluttede vi, at uni-
formen og interiørerne i flyene skulle være afdæm-
pede. Derfor har vi en koksgrå uniform. Vi kører 
med sommer- og vinteruniformer, der er ens med 
undtagelse af stoffets tykkelse. Dog er vi i gang med 
en proces, hvor vi går over til én basisuniform, der 
bruges hele året med forskelligt tilbehør.’

Air Greenland klar til take-off på Søndre Strømfjord med piloter og kabinepersonale i 
det korrekte dress. I midten ses selskabets CEO, Michael Binzer, der pr. 1. april næste år 
skifter til chefstolen i det grønlandske televæsen.

Air GreenlandAir Greenland
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Tre stewardesser fra Air Greenland parate i Københavns Lufthavn til turen mod nord. 
Besætningerne på Atlant-ruten har København som base.

Hos Air Greenland er den lune frakke med pelskant nødvendig. 
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EasyJetEasyJet
Hos easyJet er kravet til uniformen, at den skal være præsentabel, komfortabel, 
praktisk – og meget vigtigt: Udstråle, at Cabin Crew hos easyJet er stolte over at 
være klædt i flyselskabets uniform!
   Sådan udtrykker Angie Mullen, Cabin Crew Services and Standards, sig om 
firmaets uniformspolicy.    
   Farverne reflekterer flyselskabets Brand Identity, som er orange og grå. Designet 
i vore uniformer fornys hvert fjerde til femte år, og designs er skabt af kabineperso-
nalet selv i samarbejde med leverandørens designere. 
   EasyJet beklæder godt 4.600 personer, hvor en tredjedel er mænd, som hvert år 
modtager en ny uniform. 

Hos easyJet ses signalværdien bl.a. ved, at den orange farve optræ-
der på selskabets alle elementer – herunder både fly og personalets 
uniformer.
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Bella Sky comwell 
– vi gør dit møde til en succes

Bella sky comwell er en integreret del af Bella center og har stort set ubegrænsede 
kapacitetsmuligheder i forbindelse med afholdelse af  kongresser og udstillinger med op 
til 15.000 deltagere. På hotellet kan vi tilbyde 30 mødelokaler med dagslys, som alle er 
indrettet med det nyeste Av- og it udstyr samt gratis trådløst internet. 

nøgleordene på Bella sky comwell er fleksibilitet, engagement og et personligt unikt 
samarbejde omkring ethvert arrangement - uanset størrelse. ring og få en snak med vores
uddannede meetingdesigners, som er klar med gode råd og vejledning til hvordan netop 
jeres møde, kan blive en succes.  

ring på 3247 3030 eller læs mere på bellaskycomwell.dk 

Bella_Sky_ann 245x340 travel people aug 2011.indd   1 22/08/11   15.22
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Den røde hat er næsten som et logo for Emirates, hvor det arabiske 
islæt er det løsthængende, hvide tørklæde.

Det mest karakteristiske ved Emirates’ uniformer for det kvindelige kabi-
nepersonale er den røde hat med løsthængende, hvidt slør, hvilket udstråler 
en elegance uden lige samtidigt med, at man oplever associationen til det 
arabiske. Uniformen er superklassisk, elegant med beige-sandfarvet jakke og 
nederdel med smalle striber og accenter i samme røde farve som hatten. 
   En Emirates-uniform suppleres med forskelligt tilbehør som tørklæder, 
ørestickers, sko og taske i matchende rød-brune nuancer. Neglene siges også 
at være i samme farvenuancer! 
   En Emirates-stewardesse skal have opsat hår, hvis længden går til skulde-
ren. Håret sættes som en knold i nakken.
   Uniformen fra det arabiske selskab er i sin helhed og farvesammensætning 
så udskillende fra andre selskabers, at en Emirates-stewardesse synes på 
lang afstand. Der er tale om en uniform med en uvurderlig signalværdi, som 
enhver PR-mand i andre luftfartsselskaber må se på med misundelige blikke. 

EmiratesEmirates

Både feminine, klædelige og klassiske er Emirates’ ste-
wardesser, som her ledsages af den maskulint klædte 
steward.

Med til Emirates’ uniform hører 
også smukke og diskrete øre-
stickers.
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Stewardessernes tasker er i mørk 
Bordeaux skind med sandfarvede stik-
ninger – ligesom farven i uniformens 
grundfarve..

Langt hår skal sættes i en ensartet 
knold i nakken ombundet med et rødt 
bånd. Her ses også den smalle røde 
lidse langs reverskanten på den diskret 
stribede jakke.

I næste udgave …
Med behørig sans for både PR og 
markedsføring udførtes det helt 
store uniforms-jippo i luftfarten af 
SAS-chefen Janne Carlzon i 1983.
   I begyndelsen af 1990’erne 
fulgte Sterling Airways efter, og i 
1996 præsenterede Maersk Air sin 
uniforms-kollektion.
   Læs herom i næste udgave af 
TRAVEL PEOPLE.

Emirates-stewardessen har en meget klassisk uniform, som kan henlede tankerne hen på ørkenens stø-
vede farver. Signalfarven er rød, og stewardesser og ground-personale bærer altid den røde hat med det 
løsthængende slør. Stewarden har mørkt, brunt tøj med slips i skrå striber i ørkenfarver og den markante 
røde nuance.

Pigernes uniformer har jakker med taljeret snit samt 
lommer med klap, hvor den røde farve anes indenun-
der. Det samme gælder læggende på nederdelen. Hos 
Emirates er længden på nederdelen en anelse længere 
og går til lidt under knæet. Sømmeligt!
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Hos Finnair gælder samme krav til uniformen som 
hos øvrige flyselskaber. Finnair’s tøj skal være funk-
tionelt og ikke stramme. Det gælder både overdele og 
nederdele, hvor kabinepersonalet både skal række op 
i ’overhead lockers’ og knæle. 
   ’Sådanne stillinger stiller krav til ekstra rygvidde 
og dermed, at nederdele ikke er for stramme,’ siger 

Joseph Knowles, Finnair. ’Vore uniformer er syet i en 
fin uld-lycra tekstil med en nano-finish, der skyr vand 
og modstår stænk – og derfor er nem at holde ren.’
   Finnair’s farver har altid været de klassiske hvid-
og-blå-farver, der – ligesom flaget – repræsenterer 
Finlands hvide sne og de tusind søer – midnatsblå og 
hvid. 

   Uniformen er designet af den i Finland kendte 
Ritva-Liisa Pohjalainen, som også skaber både tøj, 
smykker og effekter til boligen. Hendes design blev 
valgt af Finnair i konkurrence med syv andre finske 
designere. 

‘Crew in the Air’ kalder Finnair dette foto. For-
håbentlig bliver besætningen indenbords, når 
de er i luften.

FinnairFinnair

Stewardesse-uniformen, designet af Ritva-Liisa Pohjalainen, findes i flere varianter – ek-
sempelvis også med lange benklæder.

Også i Finland kan det være koldt i vin-
terhalvåret, og så er det praktisk med 
halvlange jakker.



Ingen rejsearrangør ved 
mere om Tyrkiet end 
Scanway/Tyrkiet Eksperten
Gennem mere end 15 år har vi sendt mere end  
1 million gæster af sted på ferie til Tyrkiet, og i 
dag er vi absolut størst og billigst med rejser til 
Tyrkiet. Hos Scanway/Tyrkiet Eksperten mener 
vi, at alle bør have mulighed for at holde en 
rigtig god ferie, uden at det behøver at vælte 
familiens budget.

Generelle facts om 
Scanway/Tyrkiet Eksperten
• Egen guideskole gennem 15 år.
• Har uddannet hundredvis af guider til rejsebranchen.
• Egen hotelkæde med mere end 10 Tulipan Hoteller.
• Egne busser.
• Danske guider på vores destinationer.
• Største danske rejsearrangør til både Tyrkiet & Indien.
• Kontorer i København, Aarhus, Aalborg & Alanya.
• Direkte fl y fra København, Billund & Aalborg.

Diamond of Bodrum Scanway Bayview i Güllük Vega Star i Alanya

 

København: Vester Farimagsgade 1 - 1606 København V
Aarhus: Frederiks Alle  47 - 8000 Aarhus C
Aalborg: Vesterbro 28 - 9000 Aalborg

www.tyrkieteksperten.dk - tlf. 70 108 100



Stig og Steen var glade for den 
nye lovbestemmelse om, 

at de kunne få papir på 
hinanden.

Stig Elling og kæresten Steen på bådtur i søen i Frederiks-
berg Have. Parret ønskede hinanden tillykke med vielsen 
og skålede for mange gode år fremover. Bryllupsrejsen går 
til Kreta, som de begge har besøgt mange gange før.

DA DEN NYE LOV om kirkelig vielse af par af samme 
seksuelle observans trådte i kraft i september, var Stig Elling, 
salgsdirektør i Star Tour, og vennen gennem 28 år, Steen An-
dersen, første par på kirkegulvet i Frederiksberg Kirke.
   Stig og Steen lovede hverandre troskab, til døden dem skil-
ler, og efter at Præsten havde oplæst vielsesritualet, gav de 
hinanden et stort kys, hvilket de måtte gentage nogle gange til 
ære for tilstedeværende fotografer.

   Efter vielsen gik de sammen over på den anden side af Pile 
Allé og ind i Frederiksberg Have, hvor en robåd lå klar til at 
sejle parret rundt på søen.
   ’Den situation, vi i dag oplever, har vi ventet på i mange år,’ 
sagde Stig og krammede sig ind til Steen. 

Stig og Steen blev forenet
Romantik omkring Stig Elling og hans kæreste
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Vi bringer 
    det bedste frem!

Air Greenland Charter  ·  Tel. +299 34 34 34  ·  Fax +299 32 08 98  ·  e-mail: glcharter@airgreenland.gl

a i r g r e e n l a n d . c om

121018_Travel_People_245x340.indd   1 18/10/12   16.10
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Ærlige Madsen død
Af Preben Jack Petersen.

’ÆRLIGE MADSEN’ alias Poul Erik Madsen er død. 
Efter nogen tids sygdom slog kræfterne ikke længere 

til, og onsdag aften 1. august sov 
han stille ind. Han blev 67 år.
   Når man skal foretage et 
tilbageblik i Poul Eriks karriere 
i rejsebranchen, så vil Fritids-
rejser til enhver tid fremstå som 
omdrejningspunktet. Det var her, 
han slog sit navn fast, og det var 
her, han fik mulighed for at vise sit 
værd i rejsebranchen.
   Det var også i hans epoke hos 
Fritidsrejser, hans menneskelige 
egenskaber kom op til overfladen, 
og sandt at sige var de nok større 
end de faglige. Han var et rart 
menneske, der havde en god og 
nær kontakt til medarbejderne. 

Han lyttede til deres problemer, og kunne han hjælpe, 
så gjorde han det. Den side af Poul Erik er der mange, 
der vil huske ham for.



   Ser vi på hans professionelle liv, så har det selvføl-
gelig været præget af tidens tand. Rejsebranchen har 
altid været en ruchebane med opgange og nedture og 
ofte med konkurser til følge. Og for Fritidsrejsers del 
er problemerne aldrig blevet mindre af, at koncernle-
delsen var placeret i Stockholm med skiftende ejere 
som ’overdommere’. Og når produktionsprisen var 
større end, hvad markedet kunne bære, gav det sig 
selv, at årsresultatet som oftest måtte ende med røde 
tal.
   Poul Erik havde et ønske om at blive EDB-mand. 
Det var en helt ny verden i første halvdel af 1970’erne, 
og han startede som sådan hos Tjæreborg Rejser. 
Herefter gik han videre til Unisol, inden han i 1978 
blev ansat i Danland, hvor han skiftede spor fra edb-
skærmen til det mere udadvendte salgsarbejde.
   Selvom Danland ikke var rejsebranchen, så var det 
med udlejning af sine mange feriehuse alligevel et 
stykke derhenad, og i hvert fald blev det for Poul Eriks 
del springet til ’den ny, fagre verden’, hvor han blev 
ansat i Fritidsrejser, dengang beliggende sammen med 
Stjernerejser på forholdsvis få kvadratmetre i Hotel 
Grand-bygningen på hjørnet af Vesterbrogade og 
Reventlowsgade nær Hovedbanegården i København.
   Chefen hos danske Fritidsrejser hed Lennart Häg-
glund og var svensker. Han vidste, at han skulle blive 
en slags overordnet miljøchef hos både Fritidsrejser og 

Tjæreborg Rejser, der havde et familieforhold via Ster-
ling Airways. Men han skulle selv finde sin efterfølger 
til afdelingen i Danmark, og han satsede på Poul Erik.



Den dag, Lennart forlod rejsebureaulokalet på Grand 
Hotel, var Poul Erik altså chefen. Og en af hans 
opgaver var at gøre Fritidsrejser kendt, for den side af 
forretningen havde Lennart Hägglund sandt at sige 
ikke gjort noget ud af. Alle danskere havde kendskab 
til Spies og Tjæreborg, og sågar Henning Brunsteds 
’Ekko Rejser’ samt Ragnar Falk Lauritsens ’Falke-
Rejser’ i Herning lå mange grader over Fritidsrejser i 
publikums kendskab til den danske rejseverden.
   Men den sag skulle Poul Erik snart vise sig at være 
den rigtige mand til at få en ændring på.
Hans store indsats herfor begyndte dog først, da 
firmaet flyttede til lokaler i Landemærket, hvor Simon 
Olesens kjolemagasin tidligere havde haft til huse. 
   Flytningen var foranlediget af, at Grands ejer, Niels 
Christian Pedersen, selv behøvede rejsebureauloka-
let i sit hotel, idet han ville etablere en restaurant på 
stedet. Niels Christian, der i dag lever som pensionist i 
London, tilbød DKK 150.000 for at få Fritidsrejser til 
at rykke ud, ligesom han ville betale flytteudgifter etc.
   Poul Erik sendte en telex om tilbuddet til topmanden 
hos Fritidsrejser i Stockholm, Bengt Bengtsson, der 
slet ikke kunne stå for et beløb på DKK 150.000, så 
svaret blev hurtigt et klart ja.



I Landemærket begyndte Poul Erik at holde sine 
regelmæssige pressemøder, og han kunne med glæde 
konstatere, at Fritidsrejser snart var et navn i den 
danske rejseverden, som danskerne havde kendskab 
til. Naturligvis kunne det også registreres i antallet af 
kunder, der steg gevaldigt.
   Resultatet på bundlinjen var det sværere at få vendt, 
men sådan var det også hos konkurrenterne – Spies 
dog undtaget, indtil Janni købte A320’erne.
   Da Poul Erik begyndte at informere pressen om sine 
store salgsfremgange, sagde Jens Veino, der dengang 
var koncernchef hos Tjæreborg, at Poul Eriks tal langt 
fra kunne holde vand, og ironisk omtalte han kun Poul 
Erik som ’Ærlige Madsen’. Det navn blev hængende 
på Poul Erik i mange år fremover og blev bl.a. brugt 
af Ejvind Olesen i dennes nekrolog over Poul Erik på 
takeoff.dk.



Da Ejnar Lundt i 1991 ville styrke grundlaget for 
Sterling Airways, opkøbte selskabet helt henholdsvis 
delvist både Fritidsrejser, Falke Rejser og Sol Rejser, 
der blev samlet i Team Sterling. Det betød bl.a., at Stig 
Elling fra Sol Rejser blev salgschef i Team Sterling 

Poul Erik Madsen, der gjorde Fritidsrejser til et landskendt rejsebureau, er død efter længere tids sygdom.
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under Poul Erik, og her så Stig, hvordan man skulle 
gøre for hele tiden at komme i aviserne. Poul Erik var 
med andre ord Stigs læremester. 
   Efter Sterling Airways’ konkurs i september 1993 
gik Fritidsrejser i Stockholm ind og købte rejsebu-
reaudelen Team Sterling, der flere gange skiftede ejer. 
Det gjorde man også i slutningen af 1997, da britiske 
Thomson købte Fritidsrejser-koncernen.
   Den ny ledelse bad Poul Erik komme til møde i 
Stockholm, hvor den nye chef, Ole Oftedal, fyrede 
ham på gråt papir.
   Ole udsendte en meddelelse, hvori der bl.a. stod:
   ’Jeg beklager, at Poul Erik Madsen har besluttet at 
stoppe som direktør i vor danske virksomhed. Under 
Poul Erik Madsens ledelse, og under stærk konkur-
rence, har Star Tour udviklet sig til Danmarks største 
rejsearrangør ....’
   Poul Erik sammenkaldte dansk rejsepresse dagen 
derpå og udtalte:
   ’Jeg beklager at måtte meddele, at det overhovedet 
ikke passer, hvad der står i meddelelsen 
fra Stockholm. Jeg er kort og godt blevet 
fyret! Og jeg er faktisk ked af det ....’
   ’Ærlige Madsen’ ville ikke yderligere 
kommentere sagen.
   Efter at englænderen Thomson-vetera-
nen Kevin Dufficy havde siddet i chef-
stolen i København i en særdeles kort 
periode, udnævntes firmaet marketing-
chef, Birthe Madsen, til administrerende 
direktør. Og det er hun stadigvæk.



Senere virkede Poul Erik som konsu-
lent. Bl.a. samlede han nogle mindre 
rejsebureauer, der fusionerede, og disse 
blev solgt som et færdigpakket bundt til 
schweiziske Kuoni. Men det var først, da 
Kuoni opkøbte Apollo, at dets virk-
somhed i Danmark blev af en betydelig 
størrelse.
   Tilbage står, at Poul Erik vil blive husket som den, 
der bankede Fritidsrejser op til en landskendt rejse-
virksomhed af en anseelig størrelse, og desuden som 
et overmåde fint menneske.

preben@travelpeople.dk
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FLEMMNING ROSÉN, salgschef, 
Iberia, fylder 65 år søndag 4. november.
   Fødselaren, der er svensker, startede 
sin karriere i rejseabranchen som rejse-
leder i Spanien, hvorefter han slog sig 
ned i Danmark og har været en del rundt i systemet. Ud-
over Iberia huskes han bedst fra sine år hos Icelandair.

HENRIK FUGLSANG, administre-
rende direktør for Nyhavn Rejser og 
halvpartsejer af samme virksomhed, 
fylder 60 år fredag 7. December.
   Læs interview med Henrik på side 16.

JAN HAGEN, mangeårig medarbejder hos SAS, i de 
senere år med udstationering i Australien, fylder 70 år 
tirsdag 18. december.

JENS ELERS, Santigo de Chile, indehaver af DMC, 
fylder 70 år tirsdag 4. januar
   Sin entré i rejsebranchen gjorde han i ungdomsårene, 
da han var togrejseleder hos DSB på strækninger mel-
lem København og diverse europæiske destinationer.
   Senere blev han daværende Sol-Ferie’s chefrejseleder 
på Mallorca, og samme position havde han hos Globe-
trotter med Nairobi som station.
   Tilbage i Danmark åbnede han firmaet Festival Tours 
sammen med kollegaen Peter Hillingsøe, men der kom 
snart grus i maskineriet mellem Jens og Peter, hvoref-
ter Jens trådte ud. Via familien til en af sine tidligere 
hustruer havde Jens adgang til toppen i det chilenske 
luftfartsselskab Lan-Chile, som han blev GSA for i 
Skandinavien. Desuden fik Jens gjort SAS interesseret 
i at købe sig ind i Lan-Chile, men efter et par år trådte 
SAS igen ud af det chilenske selskab. 
 
KNUD KÜMPEL, fhv. administrerende direktør hos 
Carlson-Wagonlit Travel, fylder 75 år søndag 2. december.

NIELS NYGAARD, ejer af Hotel Skive, fylder 60 år 
søndag 27. januar. Fødselaren har i mange år haft betyde-
lige tillidsposter indenfor turisme og i sportens verden. 

PALLE ESHINGTON, København, gennem mange 
år medarbejder hos Maersk Air, fylder 70 år tirsdag 27. 
november.
   Palle var en kapacitet hos det APM-ejede luftfarts-
selskab, da virksomheden for alvor trængte igennem på 
markedet med rutetrafik til det meste af Europa. Fra sin 
tid i SAS vidste han alt om billetter – halebilletter og 
andre spidsfindigheder. Ved siden af arbejdet var han 
aktiv i Maersk Air’s kunstforening.
   I dag er han i gang med et større værk om Maersk 
Air’s rolle i dansk luftfart, om selskabets kamp mod 
SAS-monopolet og også om den mislykkede del af sam-
arbejdet, det ulovlige kartel de to selskaber imellem.
   Hos både SAS og Maersk Air var han kendt som en 
god kollega, altid hjælpsom og tjenstvillig, når kolleger 
ønskede at gøre brug af hans viden.

TONI SCHÖNFELDER, Göteborg, 
fhv. chef for Continentbus i Sverige 
og stadigværende formand for Svenska 
Bussresearrangörers Förbund, fylder 70 
år onsdag 5. december. 

   Toni er tyskfødt, men har boet i Sverige fra barnsben. 
Han har så at sige været bidt af en gal bus lige siden 
ungdomsårene, hvor han mødte op hos Neoplan i Stutt-
gart med tegninger over, hvordan han ville have sine 
busser bygget. Og på hjemmeplan gik han i krig mod 
myndighederne, som ifølge hans opfattelse gjorde alt 
for at genere busbranchen i et forfejlet forsøg på at be-
skytte togdriften.
   For at popularisere bustrafikken hos forbrugerne ar-
rangerede Toni bl.a. en konkurrence, hvor det gjaldt om 
at vinde titlen som årets ’Miss Buss’, hvilket skete i et 
samarbejde med Hjo Tidning – en af Sveriges absolut 
mindste aviser. Samarbejdet var et symbol for, at også 
små virksomheder hhv. brancher havde kræfter til at 
vise flaget istedet for at lade sig tryne af magthaverne.
   Continentbus drev i et tæt samarbejde med bussel-
skabet Deutsche Touring – et datterselskab til de tyske 
statsbaner (Deutsche Bundesbahn) – Europas længste 
busrute, der gik fra Kapellskär nord for Stockholm til 
Teheran i Persien, i dag Iran. ’Miss Buss’, som selvsagt 
blev en pige fra Hjo, fik en busrejse til Teheran som 
præmie, og i den persiske hovedstad ventede den store 
overraskelse: et møde med selveste Farah Diba, gemal-
inde til Shahen af Persien!
   Dette store jippo gav den fornødne publicitet til, at 
muren mellem busbranchen og Statens Järnvägar (SJ) 
blev svagere for hen ad vejen at forsvinde helt.
   Gennem den seneste halve snes år har Toni også haft 
domicil nær Alicante i Spanien, hvorfra han har virket 
som kommentator i svenske medier i anliggender, der 
har haft berøring med rejsebranchen. Han har i skarpe 
vendinger kritiseret de bureaukratiske momsregler for 
turistbusfirmaer med udlandstrfik, og når det gælder 
SAS, har han ustandselig plæderet for sandsynligheden 
for en snarlig konkurs og betonet, at ingen af cheferne 
efter Janne Carlzon har været opgaven voksen. De har, 
ifølge Toni, ikke foretaget sig meget andet end at afske-
dige medarbejdere og hæve deres egen, fede gage. 
   ’Selvom Janne ikke reddede SAS økonomisk, så til-
førte han selskabet en ny kultur og gav det nye visioner; 
men ingen af hans efterfølgere har været i stand til at 
føre disse elementer videre, og derfor er det siden 1993 
kun gået ned ad bakke for det dekandente, skandinavi-
ske selskab,’ er en del af Tonis anskuelser. I et interview 
med det svenske magasin Travel Report har Toni udtalt, 
at Jan Carlzons efterfølgere, reelt set, udelukkende har 
haft status som administrationschefer og endda nogle 
dårlige sådanne!

TORBEN ANDERSEN, informati-
onschef hos Thomas Cook, fylder 60 år 
lørdag 2. februar.
   Torben er journalist af uddannelse. 
Han startede på den radikale Middelfart 
Venstreblad og kom senere til A-pressen, først i Odense 
og senere på hovedstadens Aktuelt, der ganske vist var 
rykket til Hillerød. I en søndagsudgave lavede han en 
reportage om Sterling Airways og bragte et stort opslået 
billede af selskabets nyanskaffede DC-8 fly, der efter 
datidns forhold var et særdeles stort fly for et skandina-
visk charterflyselskab.
   Daværende salgschef hos Sterling Airways, Tom 
Clausen, blev så begejstret for artiklen i Søndags-Ak-
tuelt, at han og Torben blev enige om et engagement 
som informationschef – på betingelse af, at chefen hos 
Sterling godkendte aftalen. Og det var netop, hvad Peter 
Vange gjorde. Dermed skiftede Torben bordside – fra 
journalistens til informationschefens.

   Torbens arbejde hos Sterling Airways blev ikke min-
dre spændende, efter at luftkaptajn Ejnar Lundt havde 
overtaget CEO-posten efter Peter Vange, og nogen-
lunde samtidigt blev Tom forfremmet til salgsdirektør 
i forbindelse med, at Frank Andersen forlod selskabet. 
   Torbens næse for nyheder fornægtede sig ikke. Alt, 
hvad han rørte ved, kom på tryk i bladene, og hans net-
værk kom også til at inkludere radio- og TV-folk.
   Nogen tid efter Sterling Airways’ konkurs i september 
1993 var det Fritidsrejser/Star Tour, der havde bud efter 
den dynamiske og kreative informationschef, og ikke 
længe efter, at Tom Clausen var blevet chef for Premi-
air, gik turen tilbage til luftfart. Tom var grundigt træt 
af avisernes skriverier om et af koncernens fly, der gen-
nem en periode blev ramt af uheld på uheld og dermed 
forsinkelse på forsinkelse. Tom følte, at det ikke blot 
var uheldene, der forfulgte pågældende fly, men at også 
pressen forfulgte virksomheden.
   Han mente, at en supereffektiv informationschef må-
ske kunne sætter en stopper for denne vanvittige hetz. 
Han kendte ikke nogen mere effektiv end Torben, som 
han derfor ansatte. Skriverierne holdt op – og Torben er 
stadigvæk firmaets informaionschef!
   Torben håber at se mange af vennerne lige før eller 
lige efter lørdags-fødselsdagen:
   ’Jeg har ikke planlagt noget endnu,’ siger han. ’Men 
jeg skulle blive forbavset, om ikke det ender med at 
blive på Beghuset i Dragør ...’

en roUTe 

ALBATROS TRAVEL
LOTTE WAGNER er tiltrådt en stil-
ling, hvor hendes primære opgave bliver 
at udvikle og sælge både bade- og op-
levelsesferie på eksotiske rejsemål hos 
Albatros Travel og søsterselskabt Columbus Travel.
   Hun har i en årrække arbejdet som administrerende 
direktør for kommunikations- og eventvirksomheden 
MCI Copenhagen, desuden afdelingsdirektør i Dan-
Ejendomme samt hoteldirektør i Arp-Hansen Hotel 
Group. Hun har organiseret både den Olympiske Kon-
gres og forestået housingen under COP15 – nogle af de 
mest sikkerhedskrævende  og højtprofilerede møder på 
dansk jord. Ligeledes har Lotte forhandlet og håndteret 
’The Governmental Agreement’, dvs. rammeaftaler for 
alle hotelovernatninger globalt for den danske stat. 
   Albatros Travel er i dag, med over 120 medarbejdere, 
en af Danmarks største arbejdspladser i rejsebranchen.

d’ANGLETERRE HOTEL
DORTE RØNNOW HANSEN er tiltrådt som admini-
strerende direktør og skal virke i den position, indtil en 
permanent administrerende direktør er ansat.
   Dorte afløser Thomas David Hartwig, medlem af ho-
tellets bestyrelse, der har fungeret som administrerende 
direktør, siden hotellets svenske direktør, Henrik Mans-
son, stoppede i maj i år. Hans farvel til hotellet menes at 
være forårsaget af utilfredshed med de gentagne forsin-
kelser af hotellets ombygning. Dorte har i flere perioder 
arbejdet tæt sammen med hotellets ejere, ægteparret 
Remmen, bl.a. som medlem af fondsbestyrelse m.v.

STRÖMMA A/S
LENE MORTENSEN er ansat som 
salgs- og marketingdirektør i det svensk-
ejede Strömma A/S, som i Danmark ejer 
Viking Bus og Copenhagen Excursions 
samt sightseeingbådene Canal Tours. Lene har i mere 
end 10 år arbejdet med de nordatlantiske områder, pri-
mært Grønland. Det har hun gjort dels i eget regi, Nor-
dic Adventure, dels hos Grønlands Rejsebureau.

MÆRKEDAGE - ENROUTE
FØDSeLSDAGe



67

ICS’ grundlægger, Lars Christensen, der i dag 
er firmaets bestyrelsesformand, fotograferet 
med Per Ankær, der nu er eneejer af virksom-
heden og dens administrerende direktør.

To af ICS’ dygtige medarbej-
dere er projektlederne Angela 
Bravo og Paola Grippo, der 
også ønskede at skåle for firma-
ets 25 års jubilæum.

Fra hotelkæden Cab-in kom salgschef Helle Holm med denne collage som lykønskning til ICS.

Blandt gratulanterne var også salgschef 
Sus Nygaard fra SAS.

Hvem der underholdt ved receptionen, var bl.a. hospitalsklovnen Ludo. ICS 
tilhører kredsen af sponsorer bag Danske Hospitalsklovne.

Gitte Nødskov, salgsdirektør hos Marriott, og Lene Mortensen, salgschef i Bella Center’s kon-
gresafdeling, blev vel modtaget af Kirsten Nørgaard, salgschef hos ICS. 

ICS fyldte 25 år
                                Jubilæums-reception i Hellerup

ICS (International Conference Services) markerede 
i begyndelsen af oktober sit 25 års jubilæum ved en 
reception på kontoret på Strandvejen i Hellerup. 
   ICS blev grundlagt af Lars Christensen, som gen-
nem årene har gennemført over 800 internationale 
kongresser og events. Han blev i 2011 udnævnt til
æresmedlem af ICCA, den globale organisation for 
møde- og kongresvirksomheder. 

   I 2006 indgik Per Ankær som partner og er i dag 
administrerende direktør og eneejer, mens Lars er 
bestyrelsesformand.
   For ICS har ambitionen i alle år været at optræde 
som Danmarks bedste konference- og kongresarran-
gør med unikke mødekoncepter, der sikrer høj
kvalitet, effektivitet, innovation og bæredygtighed. 
ICS betragter kongresser, møder og events som kun-

dernes vigtigste kommunikationsredskab, ligesom 
social ansvarlighed og bæredygtige løsninger ligger 
ICS stærkt på sinde.
   ICS er miljøcertificeret og medlem af Green Globe, 
der arbejder for bæredygtig turisme på global basis. 
   Som seneste skud på stammen er ICS blevet med-
ejer af firmaet ’meetagain’ i Stockholm.
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★ ★ ★ ★ ★
4-star hotel / 5-star conference

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

www.hotelarctic.com

En rigtig “feel-good”
hoteloplevelse
Staben på Ilulissats 4-stjernede Hotel Arctic
tager hånd om både gæsterne og det sarte
grønlandske miljø.

De 4 stjerner er en stor motivation for alle vore medarbejde-
re, og vi kan med god samvittighed byde vore gæster vel-
komne til et hotel der tager ansvar - hele vejen rundt. 
En “feel-good”-oplevelse både for os, vore gæster - og for
den smukke natur vi er omgivet af.

Vi tilbyder desuden alle vore gæster:

★ Fly check-in direkte fra hotellets reception. 
★ Morgenkomplet fra kl. 5.00 på tidlige afrejsedage. 
★ Eftermiddagskaffe/-te og kage samt avisservice. 
★ Hotel-bus-service til og fra bymidte og lufthavn.
★ Trådløst netværk og gæste PCer til fri benyttelse.

Vi gør altid vort bedste, for at vore gæster skal få et fuldendt
ophold, og er stolte over den motiverende feed-back; som vi
ofte modtager.

”...Ligeledes var det stærkt opmuntrende at se Hotel Arctic.
Ikke blot fordi panoramavinduet ligner forsiden på National
Geographic, men fordi hotellet viste hvad management kan
udrette. Personalet var besjælet af "the spirit", og vi så ikke
ét eksempel på tværhed, reservation eller gemmeleg; alle
var optændt af deres fælles opgave baseret på fælles værdier.
Sådan skal det gøres ...”

Vibeke Qvist, 
Tandlægehøjskolen i København. Maj 2012

På grund af hotellets fokus
på energibesparelser samt

det sarte miljø, er vi blevet
tildelt Grønlands Miljø- 

og Naturpris 2011. 

 

w
w

w
.jg

c-
ar

ct
ic

.d
k

Alle vore værelser har samme 
spektakulære udsigt som herover.

08/2012

Foto fra
Umiaq-værelse

The Greenland Room
Konferencer op til 150 pers.

Hotel Arctics
kokkestab

Iflg. Tripadvisor.dk er Hotel Arctic vurderet som nr. 1 i Ilulissat, både hvad angår hotel og restauranter
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