
OKTOBER KVARTAL 2015
15. ÅRG. – NR. 38

Pris DKK 48,00

(inkl. Moms)

Da Regentparret i sommers besøgte Grønland, gik turen 
bl.a. til den UNESCO-fredede Isfjorden ved Ilulissat i 
Diskobugten, ligesom man gæstede det verdenskendte 
Hotel Arctic, hvor Kommunen var vært ved en frokost.
   På billedet ses Hoteldirektør Erik Bjerregaard fulgt af 
Dronning Margrethe, Borgmester Ole Dorph og Prins Henrik.

Side 15

Regentparret på 
Hotel Arctic

Pris DKK 48,00 (inkl. moms)
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Mærkedage
Direktør Roy Kappenberger, 
tidligere chef for Hotel Royal, 
København, fylder 50 år søndag 
20. december.

Kommerciel direktør for 
British Airways og Iberia, 
Peter Rasmussen, fylder 50 år 
tirsdag 22. december.

INDEN LÆNGE skriver vi 2016, og det bliver utvivlsomt et nyt, 

spændende år for os alle – med overraskelser af både positiv 

og sikkert også, desværre, af negativ art.

   TRAVEL BUSINESS udkommer også i det nye år med en 

udgave i hvert kvartal, mere præcist i begyndelsen af hvert 

kvartal. Imidlertid gør det danske Postvæsen ikke tilværelsen 

lettere for de trykte medier, der endnu en gang må leve med 

store portoforhøjelser alternativt en mere langsommelig 

postbesørgelse.

   Uden at gå ind i en længere diskussion med Postvæsenet 

kan siges, at hvis det gode ’væsen’ havde holdt sig til  

omdeling af post i stedet for at gå i konkurrence med private  

distributionsfirmaer angående adresseløse tryksager, 

så havde billedet for det statslige foretagende nok set  

anderledes ud. Ikke mindst havde man haft en stab af langt 

flere tilfredse medarbejdere. Den stolthed for sit arbejde, 

som ’det røde postbud’ tidligere var i besiddelse af, er gået af 

fløjten for lang tid siden. Desværre.

Postvæsenet skal dog ikke have hele skylden for den noget 

sværere situation for aviser, ugeblade og tidsskrifter. Digitali-

seringen af nyhedsstrømmen har selvsagt fået de trykte me-

dier til at ændre karakter, hvilket i praksis vil sige indhold. 

   Enhver nyhed af en vis væsentlighed formodes at være 

kendt af læserne, når avisen udkommer. Det gælder selvsagt 

i særlig grad for et tidsskrift, der udkommer kun fire gange 

om året.

   Sådanne skrifter lægger i dag mere vægt på baggrundsar-

tikler, debatindlæg, interviews med relevante personer. Det 

samme gør TRAVEL BUSINESS –  med tillæg af mærkedage 

etc.

Særlig opmærksomhed vil der i 2016 blive omkring SAS, der i 

øjeblikket lukker og åbner ruter på stribe. Er der blot tale om 

en ny, mere fleksibel overlevelsesstrategi – eller taler vi om de 

sidste krampetrækninger? Udliciteringen af trafik til Cimber 

Air, Jet Time, Private Air m.fl., fra salg af catering-, hotel- og 

handlingvirksomhed tyder på en afvikling af SAS’ fra gammel 

tid overdimensionerede organisation. Om disse rationalise- 

ringer er tilstrækkelige, eller om det er et led i en total- 

afvikling, vil kun den nærmeste fremtid vise.

   Udviklingen hos SAS skal ikke mindst ses i relation til først 

og fremmest Norwegian’s og Ryanair’s utrolige fremgange.  

Norwegian’s succes vil slet ingen ende tage, og selvom  

Ryanair blev frosset ud af det danske marked af fagbev-

ægel-sen, kom det irske selskab hurtigt ind ad bagdøren og  

opererer i dag på både København og Billund fra udenland-

ske baser.

   Måske – for ikke at sige sandsynligvis – er Ryanair-sagen 

blot et første skridt til døden for fagbevægelsens eksistens, 

i hvert fald på det lønmæssige område. Med den tilstrømn-

ing af udlændinge, europæiske lande, inkl. Danmark, i disse 

år oplever, bliver det alles kamp mod alle for at skaffe sig job 

uden hensyntagen til lønnens størrelse. 

   Ryanair har blot været nogle år for tidligt ude.

      

Med den nye udvikling som rettesnor glæder vi os, under alle 

omstændigheder, til at gå det nye år i møde – og til at blive 

læst af vore mange læsere både i og uden for rejsebranchen.

   Generelt siger vi, at TRAVEL BUSINESS distribueres veder-

lagsfrit til branchen som helhed. Privatpersoner såvel som an-

dre, der vil være helt sikre på at modtage magasinet ved hver 

udgivelse, har mulighed for at tegne abonnement. Prisen i 

Danmark er DKK 400, i Europa DKK 500 og uden for Europa 

DKK 600. I samtlige tilfælde hjemtages over halvdelen af 

beløbet af Postvæsenet!

   Foretag Din bestilling ved at sende en e.mail til 

preben@travelbusiness.dk.

Godt Nytår.

Preben Jack Petersen



Danmark bedste beliggenhed 
nu udbygget til 400 værelser

Indgangen er flyttet tilbage centralt på Store 
Torv ved Domkirken og kun 15 m fra Aarhus Teater. 
Der er gennemgang til Åen med de mange cafeer 
og det levende miljø. Bedre beliggenhed findes ikke.

CABINN Aarhus har nu 400 nyistansatte værelser 
og en ny parkeringskælder med plads til 45 biler. 

Den flotte facade mod Torvet møder dig med en 
venlig og åben glasbygning, der fører til den nye 
store lobby med helt ny effektiv reception.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

BOOk NU på www.caBiNN.cOm

VelkommeN TIl DeT Nye 
CABINN AArhuS hoTel

VÆrelSer FrA

495,-Dkk

Fast lav pris!

CABINN VeJle 
ÅBNer 

1. NoVemBer 2015
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LAVPRISHOTELKÆDEN CABINN vil i løbet af 2015 og 2016 

tilføre markedet så mange som 945 nye hotelværelser, og 

Cabinn’s grundlægger og majoritetsejer, ingeniør Niels  

Fennet, forventer inden udgangen af 2017 at have rundet 

de 4.000 hotelværelser og dermed være Danmarks største  

udbyder på det område.

   Cabinn koncentrerer sig, i modsætning til de fleste af 

kædens konkurrenter, ikke kun om hovedstaden, men satser 

i lige så høj grad på provinsen. I Vejle, hvor man senere i år 

åbner for 165 nye værelser, er der tale om kædens debut på 

lokalmarkedet, idet Cabinn har overtaget det kendte Hotel 

Australia, der siden opførelsen i 1958 har været et vartegn for 

vejle.

   Niels Fennet påpeger, at Hotel Australia har en god  

beliggenhed, og at man har fået det til en fornuftig penge. 

Sælger af hotellet var banken Spar Nord, som i 2013 købte 

Cabinn bliver en af 
Danmarks største 

hotelkæder
Cabinn-ejeren Niels Fennet tilfører i år samt i løbet af 2016 markedet 945 nye værelser og 

forventer at runde i alt 4.000 hotelværelser senest ved udgangen af 2017.

Niels Fennet – ingeniøren, der stiler 
mod inden udgangen af 2017 at være 
Danmarks største hoteloperatør.
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det på tvangsauktion. Gennem de senere år havde Australia 

været drevet af den norske hotelkæde Choice. 

   Samtlige hidtidige 100 værelser på Australia bibeholdes, 

dog i redesigned stand, hvortil kommer 65 nye koncept-

rigtige Cabinn-værelser i de tidligere mødelokaler på hotel-

lets 1. og 11. etage.

   Niels har længe haft kig på trekantsområdet og specielt 

Vejle, men tidligere kunne man ikke finde en egnet bygning 

med den rigtige beliggenhed til den rigtige pris. Først, da  

Hotel Australia kom i spil, løste problemet sig:

   ’Primært har Hotel Australia for os en særdeles god  

beliggenhed,’ bemærker han.

Ni hoteller
Hotel Australia blev opført af den lokale bygmester Bertel 

Nielsen, der havde indgået aftale med hotelmanden Kai  

Olsen om at forestå driften. (Se separat artikel om Hotel  

Australia gennem tiderne på TRAVELPEOPLE-siderne bagest 

i bladet.) 

   Hotellet i Vejle bliver det niende Cabinn-hotel i Danmark, 

mens kædens første hotel er beliggende på Danasvej på 

Frederiksberg. Det åbnede i 1990 og har kun 86 værelser, 

hvilket gør det til kædens mindste.

   I dag er Cabinn omfattet af yderligere tre hoteller i  

København foruden ét i Odense, Aarhus, Esbjerg henholdsvis 

Aalborg.

   Disse ni hoteller rummer tilsammen 2.128 værelser, og med 

tilkomsten af de 945 nye kommer man op på omkring 3.000 

værelser og bliver dermed dansk hotelbranches ubetinget 

største lavpriskæde og desuden en af landets største hotel-

operatører.

   ’Målet er imidlertid endnu højere, nemlig 4.000 værelser 

inden for en tre års-periode,’ fortæller Niels. ’Jeg har et ønske 

om at være Danmarks største hoteloperatør, og medmindre 

Af Preben Jack Petersen.
preben@travelbusiness.dk

Tre piger driver hotel. Eda Dumai, Signe 
Poser og Marianne Laiderz er fælles 
om at stå for driften af Cabinn Metro 
i Ørestaden på Amager, der med flere 
end 700 værelser er det største hotel i 
Cabinn-kæden.
Gennemsnitsalderen på Cabinn’s 
medarbejderstab er mindre end 35 år.

nogen anden af de større operatører supplerer med op-

køb af bestående hoteller, så regner jeg med at nå mit mål 

i løbet af de næste par år. Heri ligger også en satsning på 

København, idet vi meget gerne vil eksponere os yderligere i  

hovedstaden, hvor vi snart offentliggør planer om endnu et 

Cabinn-hotel, hvilker bliver stort og med en fantastisk arkitek-

tur og beliggenhed.’

   Han betoner, at Cabinn kun kan ekspandere ved organisk 

vækst:

Hotel Australia, Vejle.
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Hotel Store Kro i Fredensborg er, 
takket være Niels Fennet, igen åbent 
for publikum med adgang til en 
excellent restaurant såvel som 
muligheden for overnatning i smukt 
indrettede værelser.
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Prins Henrik 

udfyldte pladsen
Med et køkken af højeste gourmet-klasse 

er det en fornøjelse at modtage gæster, 

der værdsætter god mad. Prins Henrik var 

gæsten, der udfyldte den plads.

(Udtalelse af hotellets ejer, ingeniør Niels Fennet)

Prins Henrik underholdt sig med Niels Fennet før middagen.
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   ’Cabinn er et koncept, der baserer sig på fire kategorier 

tilpasset kundens behov – fra Economy Class i den billigste 

ende til Captain Class som dyreste og dermed også bedste 

produkt. Dets lige eksisterer ikke på markedet, og derfor er 

det ikke muligt at gå i byen og købe det. Det skal skabes fra 

grunden.’   

   På spørgsmålet om, hvor længe væksten i hotelbranchen 

kan forventes at fortsætte, og hvor mange flere værelser 

markedet kan bære, siger Niels:

   ’Det spørgsmål er umuligt at give en konkret besvarelse på. 

Enhver må jo se på sin egen forretning og bedømme marke-

det ud fra egne forudsætninger. Sådan gør vi på Cabinn.

   Således afsøger vi til stadighed markedet for mulige  

etableringer af nye hoteller, og det gør vi ved undersøgelser 

af markedsforhold og muligheder.’

   Om Cabinn’s interne struktur oplyser han, at han har to  

partnere – hustruen Lise Fennet samt vicedirektør Jesper 

Sander Pedersen. Trioen har arbejdet sammen siden 1990.

   Sit store gennembrud på markedet fik Cabinn under finans-

krisen i 2008. Dengang og i årene derefter skulle alle spare, og 

derfor blev søgningen til ’budgethoteller’ ekstra stor.

   Cabinn’s hovedbankforbindelse er ’en svensk bank’, som 

man har benyttet gennem de seneste 16 år, og som man 

ifølge Niels har ’et fantastisk samarbejde’ med.

Ørestad
Hotel Cabinn Metro i Ørestad på Amager er med flere end 

700 værelser hotelkædens største. Det ligger tæt på Bella 

Center med Hotel Bella Sky, der siges at være Skandinaviens 

største hotel med sine godt og vel 800 værelser, og det 

ligeledes nærliggende Crowne Plaza, der har omkring 300 

værelser, og som i øvrigt har samme ejer som Bella Center 

og Hotel Bella Sky.

  Trods denne hotelkoncentration på op mod 2.000  

værelser omkring Bella Center har Niels Fennet mod på 

at tilføre sin egen kæde yderligere kapacitet i form af 530  

mini-apartments i en U-formet bygning i forlængelse af 

Cabinn Metro på Arne Jacobsens Allé ved indkøbscentret 

Fields. 

   Det nye apartment-produkt, der står klart til at blive taget 

i brug ved udgangen af 2016, tager sigte på gæster, der har 

behov for et længerevarende ophold.

   Arkitektfirmaet COBE, der har været og stadigvæk er stærkt 

engageret i mange projekter i og omkring udviklingen af 

Ørestad, har stået for masterplan og bygningens ydre, mens 

Niels selv har taget kommandoen over indretningen, der bl.a. 

vil inkludere et 2.000 kvm. stort opholdsområde i stueetagen 

omfattende biograf, drugstore samt to caféer. 

   Under den nye bebyggelse gøres plads til 300 parkerings-

pladser.

   Projektet beregnes at blive præsenteret i ultimo 2016.

Aarhus
Cabinn i Aarhus har fordoblet antallet af værelser – fra 200 

til 400 – og Niels Fennet satser dermed på at få del i den  

vækstrate, som Rigets næststørste by er omgivet af.

   Gennem de seneste år har Aarhus således markeret sig 

kraftigt på turistskalaen. Dels har man professionaliseret sin 

turistorganisation med turistchef Peer H. Kristensen i spidsen. 

Han har fået levendegjort de brancher i erhvervslivet, der skal 

betjene turisterne, og har gennemført en koordinering, som 

sammenlagt betyder en kraftigere synliggørelse af Aarhus 

som turistdestination og kongresby.

   I tilknytning hertil har Aarhus oplevet en væsentlig 

forøgelse af hotelkapaciteten. Comwell og Scandic har begge  

opført splitnye hoteller af høj kvalitet, og nu har, som nævnt, 

også Cabinn bidraget med en udvidelse til i alt 400 værelser  

foruden en parkeringskælder med plads til 45 biler.

   Cabinn har flyttet sin indgang og reception tilbage til 

sin tidligere beliggenhed med adgang fra Store Torv ved  

Domkirken og Aarhus Teater.

   ’Desuden har vi gennemgang til Åen med de mange ca-

féer og det levende miljø, så summa summarum kan jeg  

konstatere, at bedre beliggenhed findes ikke,’ siger Niels med 

tilfredshed.

   Arkitektfirmaet C. F. Møller har stået for den flotte facade 

mod Torvet.

Esbjerg
Cabinn i Esbjerg er ligeledes genstand for udvidelse. En ny 

værelsesfløj med 72 værelser opføres bag hovedbygningen, 

og netop nu udgraves til ny kælder, hvilket ifølge Niels Fennet 

ikke har været uden forhindringer:

   ’Undergrunden viste sig at være en sandpude, der var alt 

andet end nem at få styr på,’ fortæller han. ’Den udfordring er 

dog nu løst, og ved udgangen af indeværende år forventer 

vi, at de nye værelser står klar til brug. Til den tid råder Cabinn 

Esbjerg over i alt 210 værelser. 

Kongelig atmosfære bevares
Ingeniør og hotelejer Niels Fennet har 
investeret store beløb i renovering og 
indretning af Store Kro, som han købte 
i 2012. 
   Med Store Kro’s nærhed til det danske 
Kongehus siden 1723 har det været 
naturligt for Niels Fennet at genskabe 
tidligere tiders atmosfære, og i den ånd 
fremstår hotellets hovedbygning i dag.
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Reddet fra nedrivning
Den gamle, hæderkronede Store Kro i Fredensborg driver 

Niels som ’egen business’ ved siden af Cabinn-hotellerne.

   Gennem de sidste par årtier har Store Kro haft et broget 

forløb med den ikke altid lige seriøse forretningsmand Stig 

Husted-Andersen ved roret. I marts 2010 efterlod han det 

berømte, nordsjællandske krosted for vejr og vind, hvorefter  

det kom til at henligge i kraftigt forfald i mere end tre år. 

Lokale politikere ville have bygningen nedrevet til fordel 

for et moderne boligbyggeri, men da det forslag kom Niels 

Fennet for øre, mødte han frem med en redningsplan, 

hvorefter politikerne skiftede mening. Det skete i bogstavelig 

forstand to minutter, før beslutningen om nedrivning skulle 

træffes!

   Forinden Stigs entré på Store Kro havde et andet ’kulørt’ 

ægtepar, modefolkene Margit og Erik Brandt, været i besid-

delse af nøglerne til den historiske Kro. Det kom der heller 

ikke noget godt ud af, så alt i alt kan man sige, at efter Ronald 

Larsen-epoken (1960-80) har der kun været fem stabile år, 

som skriver sig fra tiden med Dansk Magisterforening som 

ejer af virksomheden. I den periode (1980-85) blev stedet  

fortrinsvis brugt til kurser og andre medlemsaktiviteter.

Rådhuspandekager og Bryllup
Niels Fennet købte Store Kro i maj 2013, og det tog et år at få 

den snart 300 år gamle Store Kro til at fungere igen. I dag kan 

man spise en god middag på stedet, og det er også muligt at 

overnatte med den Kongelige familie som nærmeste nabo. 

   Kong Frederik IV, der i 1723 udstedte bevilling til stedets 

drift, ville utvivlsomt have glædet sig over at se, hvor flot 

Kroen tager sig ud anno 2015. Og det samme gælder for 

den række af mennesker, der hen ad vejen har haft ansvaret 

for stedets dagligdag – først og fremmest Ronald Larsen, 

der købte Kroen i 1960, og som blev manden, der gjorde  

Rådhuspandekagerne ’verdensberømte i Danmark’, og som 

bl.a. lagde lokaliteter til ved Danmarks nuværende Regent-

pars bryllup i 1967. 

   Senere har hotel og restaurant været drevet af diverse 

restaurantchefer, bl.a. Bent Petersen i 1970’erne, og mens 

Margit og Erik Brandt var ejere, var Søren Caspersen en af  

forpagterne.

Mangemillionær og mæcen
Niels er selv bosiddende i Fredensborg, hvilket sted han  

sætter højt, selvom han indrømmer, at der ikke er meget 

handelsliv tilbage i den kongelige sommerby. Mange af  

indbyggerne handler i Hillerød alternativt i Helsingør. ’Men 

hvis der ikke er noget sted, turisterne kan overnatte, bliver det 

jo nogle endnu kortere besøg for de tilrejsende,’ mener han.

      Et af resultaterne af Niels’ pengetank er, at han optræder i 

rollen som mæcen for sin hjemby Fredensborg. Stærkt!

   Niels og hustruen Lise har en bogført formue i deres  

holdingselskab på DKK 714 mio., inkl. DKK 292 mio. i goodwill. 

Værdiansættelsen af ejendommene er lidt over DKK 1 mia.

   Niels sidder på 87,5 pct. af Cabinn Holding (og dermed af 

hotelkæden), mens Jesper Sander Pedersen ejer de reste-

rende 12,5 pct. Hans formue er registreret til DKK 84,9 mio. 

   Niels er dermed en af de rigeste hotelkonger i Danmark!

   Han fik idéen til de landfaste skibskahytter på en sejltur med 

DFDS til Oslo, og den sørejse kom således til at sætte sit præg 

på hans efterfølgende livsforløb og var dermed også nøglen 

til hans nuværende status som mangemillionær. 

   Analytiker Ole Egholm vurderer, at Cabinn-konceptet i 

dag er så stærkt, at det vil være i stand til at leve uden Niels  

Fennet, og Ole siger i den forbindelse til TRAVEL BUSINESS, at 

han ikke bliver overrasket, hvis en kapitalfond en skønne dag 

fremsætter ’et bud, som ejerne ikke kan sige nej til’. 

   ’Og det mener jeg, selvom jeg samtidigt er af den opfat-

telse, at Niels har mange gode år foran sig her på Jorden,’ siger 

manden, der optræder som analytiker både i hotel- og rejse-

branchen, Ole Egholm.
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JÁKUP SVERRI KASS, administrerende direktør for Vága 

Floghavn på Færøerne siden 2012, fik efter Lagtingsvalget 

torsdag 1. september i år sin svigerfar, erhvervsmanden 

Poul Michelsen, som øverste chef derved, at Poul blev  

indvalgt i det færøske Parlament og kort efter udset til at være  

nationens Udenrigs- og Erhvervsminister. 

  Som erhvervsminister skulle den færøske lufthavn på 

øen Vågø (Vágar) være et af Pouls ansvarsområder – men  

hovsa, den gik ikke ubemærket hen. Lagmanden, der  

svarer til Statsministeren i Danmark, løftede pegefingeren og  

meddelte, at han lige måtte kigge lidt nærmere på den 

sag. Og resultatet blev, at Poul blev erklæret ’delvis inhabil’,  

hvorfor der blev indgået det kompromis, at lokale anliggen-

der omkring Lufthavnen, så længe Erhvervsministeren  

hedder Poul Michelsen, skal sortere under en anden minister, 

mens generelle luftfartsspørgsmål, som henføres til Trafik-

styrelsen i Danmark, gerne må håndteres af Poul Michelsen.

   Jákup siger til TRAVEL BUSINESS, at situationer som den her 

aktuelle er, hvad der fra tid til anden opstår i små samfund 

og specielt i isolerede øsamfund, hvor man ikke uden besvær 

henter en bisidder ind:

   ’Svigerfar er, hvad sådant angår, ganske professionel, så jeg 

føler mig overbevist om, at han ikke er det mindste berørt 

over, hvad som er indtruffet,’ siger Jákup.

Glyvursnes
Mens Poul Michelsen i 1980’erne var borgmester i Thors-

havn, kæmpede han for at få anlagt en ny lufthavn på  

Glyvursnes-sletten lige uden for hovedstaden. Men selvom 

han blev støttet af det færøske erhvervsliv med den  

markante og fremtrædende Hans Mortensen i spidsen, kunne  

forslaget ikke samle stemmer nok i Lagtinget, hvor et klart  

flertal mente, at man indtil videre måtte nøjes med lufthavnen 

på Vågø, selvom der var to timers transporttid mellem  

hovedstad og lufthavn. Man mente dengang, at et færøsk 

luftfartsselskab var mere nødvendigt end en ny lufthavn, og 

i 1987 stiftedes selskabet Atlantic Airways, mens området på 

Glyvursnes siden har været benyttet som golfbane.

   At det tidligere tog to timer at komme fra Thorshavn til 

lufthavnen på Vågø, skyldtes, at man skulle sejle mellem 

Strømø, hvor hovedstaden er beliggende, til Vågø, mens der 

nu findes en undersøisk tunnel mellem de to øer, hvilket har 

reduceret den samlede rejsetid til ca. 40 minutter.

Lufthavnschefen på 
Færøerne gjorde 
svigerfar inhabil

Færøernes ny erhvervsminister, fhv. Thorshavn-borgmester Poul Michelsen 
erklæret inhabil, fordi hans svigersøn er direktør i lufthavnen på Vágar.

Poul Michelsen - udenrigs- og erhvervsminister.
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   Pudsigt er det, at de to færinger, der i 1980’erne forgæves 

talte sig varme for en lufthavn ved Thorshavn, i dag begge 

er knyttet til lufthavnen på Vågø, i hvert fald indirekte – Poul 

Michelsen ved at have en svigersøn placeret i lufthavnens  

chefstol, og Hans Mortensen ved at dennes søn, Niels, 

er bestyrelsesformand hos Atlantic Airways. Nu kunne 

Niels selvsagt også være formand i AA’s bestyrelse, selvom  

selskabets fly skulle have landet på Glyvursnes i stedet for på 

Vågø. Men alligevel …

Færøerne i Moskva
Som Udenrigsminister har Poul Michelsen først og frem-

mest ansvaret for øgruppens relationer til udlandet – også 

selvom Danmark selvsagt repræsenterer både Færøerne og  

Grønland fra alle sine ambassader verden over. Men dels 

er der enkeltsager, ikke mindst angående fiskekvoter,  

hvor færingerne ønsker at koordinere sine synspunkter med  

danskernes for på den måde at få sagernes rette  

sammenhænge opfattet i udlandet, så de tilgodeser færøske  

interesser. Og i øjeblikket opretholder man eget kontor med 

færøsk personale på Danmarks ambassade i Moskva. Det gør 

man, fordi Rusland som bekendt har stoppet al import af 

varer fra EU, men eftersom Færøerne ikke er medlem af EU, 

har Rusland ikke noget imod at modtage eksempelvis fisk fra 

Færøerne.

   For Færøerne har eksporten af fisk til Rusland antaget så 

enorme dimensioner, at man aldrig før har oplevet noget 

lignende. Det skal bemærkes, at russerne ikke betaler med 

Rubler, men har indvilget i at honorere den færøske fisk med 

vestlige valutaer som Euro og amerikanske dollar.

   Den danske regering ser ikke med milde øjne på færing-

ernes eksport til Rusland – og netop derfor har man på 

Færøerne ønsket selv at være til stede i Moskva.

Vil løsrives fra Danmark
Poul sidder i Lagtinget for det relativt nye parti, Framsókn 

(kan oversættes til Fremskridt, Udvikling eller Progress), som 

han selv var medstifter af og initiativtager til så sent som i 

marts 2011. 

  Tidligere havde han i så mange som 40 år været et  

fremtrædende medlem af løsrivelsespartiet Fólkaflokkurin  

(Folkeflokken), som han dog brød med i 2010.

   I årene 1981-92 var han Borgmester i Thorshavn.

   Hans politiske program kan, groft sagt, opdeles i tre punkter:

1)   Færøerne skal gøres uafhængig af Danmark.

2)   Færøerne skal praktisere en langt mere liberal erhvervs-

politik.

3)   Færøerne skal introducere nye reformer i et betydeligt 

hurtigere tempo end, hvad der hidtil er sket.

Ældste Lagtingsmedlem
Hvervet som Udenrigs- og Erhvervsminister betragtes som 

den fornemste post i Regeringen efter Lagmands-sædet.

   Med sine 71 år er Poul det ældste medlem af Lagtinget – og 

i den egenskab var det ham, der åbnede årets første møde i 

Lagtinget.

  Som erhvervsminister har Poul Michelsen det politiske  

ansvar for Vága Floghavn – som nævnt dog i reduceret form 

på grund af inhabilitet – og desuden for Atlantic Airways, der 

ligeledes er 100 pct. ejet af Landsstyret.

   Det færøske Turistråd blev for et år siden omdannet til et 

Partsfelag (Aktieselskab), hvor Landsstyret ligeledes sidder på 

samtlige aktier, og den virksomhed er dermed også et af Poul 

Michelsens ansvarsområder.

   Endvidere har han ansvar for den færøske Søfartsstyrelse 

samt for det færøske Postvæsen (Posta).

Af Preben Jack Petersen.
preben@travelbusiness.dk

Poul Michelsen privat
Poul Michelsen er født i Thorshavn i juli 1944 og har 
dermed rundet de 71 år.
   Han startede eget firma i kælderen til sit hus i Thorshavn
i 1974 og omgjorde firmaformen til aktieselskab i 1977. 
To år senere etablerede han en en gros-afdeling.
   Da han i 1981 valgtes til borgmester i Thorshavn, 
måtte han sætte en daglig leder på firmaet.

Udenrigs- og erhvervsminister 
 Michelsen med sin svigersøn, 
Jákup Sverri Kass, administrerende 
direktør for Vága Floghavn.
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FÆRØERNES ENESTE LUFTHAVN for fastvingede fly – Vága 

Floghavn – sætter i år ny rekord, hvad antallet af passagerer  

angår. Således forventer lufthavnen at komme op på ca. 

280.000 pax mod kun 250.000 i 2014. Det oplyser lufthavns-

direktør Jákup Sverri Kass til TRAVEL BUSINESS.

   Stigningen i passagertallet på 30.000 svarende til 12 pct. er 

forårsaget af en kombination af flere forskellige faktorer, og 

selvom Jákup peger på, at der næppe går mange år, før den 

færøske lufthavn har flere rejsende end eksempelvis Aarhus 

Lufthavn, så er det et spørgsmål, om den positive udvikling 

for Väga Floghavn kan fortsætte med samme takt. 

   ’Slår vi Aarhus Lufthavn, bliver vi Kongerigets fjerdestørste 

lufthavn – kun overgået af København, Billund og Aalborg,’ 

konstaterer Jákup.

  Det færøske erhvervsliv må formodes allerede at bruge 

flytransport i henhold til behov, hvorfor den gruppe er kon-

junkturbestemt, og færingen som privatperson må ligeledes 

forventes at flyve i henhold til lyst, behov og økonomi.

   I Atlantic Airways’ flyprogram for den forløbne sommer in-

dgik destinationerne Palma de Mallorca samt Barcelona, og 

med en passende variation af sådanne feriedestinationer 

kan den ekstra trafik, som det program affødte, sandsynligvis  

bevares, men næppe forøges væsentligt.

Dygtig ledelse og tekniske faciliteter
De stigninger i trafikken, som Vága Floghavn har præsteret 

i de seneste år, har sin baggrund i en superdygtig ledelse af 

lufthavnen anført af Jákup Sverri Kass, der, inden han overtog 

chefstolen i den lille lufthavn, havde arbejdet med salg og 

marketing hos både Atlantic Airways og Smyril Line.

   Han har så at sige bearbejdet hele det europæiske marked 

for at inspirere luftfartsselskaber til at igangsætte regelmæs-

sig trafik til Færøerne, og selvom der indtil nu kun har været 

tale om ad hoc charter, så arbejdes der stadig med sådanne 

projekter.

   Dertil kommer, at de flytekniske rammer for udenlandske 

selskaber er kommet op på et niveau, der ligger fuldt på 

højde med de bedst forekommende. Først og fremmest har 

ø-lufthavnen fået sin landingsbane forlænget fra 1.250 meter 

til 1.800. 

  Hertil kommer installation af ILS-landingssystem, som 

forøger landingsmulighederne i dårlig sigt, og i fjor åbnede 

man en ny passagerterminal med alle tænkelige. moderne 

faciliteter af international standard. 

   Nævnte elementer har forøget regulariteten til noget nær 

det optimale.

   Desuden er lufthavnen kommet udenlandske selskaber i 

møde med introduktionspriser for landing etc. Det siges, at 

selv Ryanair føler sig fristet!

Vága Floghavn sætter 
ny rekord

Den færøske lufthavn forventer at nå 
op på 280.000 passagerer, inden året er 
omme.

Også det danske flyselskab Jet Time har landet på Færøerne.
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   Specifikt for 2015 fik man selvsagt hjælp af den store uden-

landske interesse for solformørkelsen fredag 20. marts i år, da 

mange forskere og andre interesserede ankom til Færøerne i 

specialchartrede fly, ligesom Atlantic Airways indsatte ekstra 

fly fra København. Totalt set landede 14 forskellige fly i Vágar-

lufthavnen hin fredag, bl.a. fra det britiske Titan Airways og 

det russiske Nordavia.

   Anstrengelserne for at tiltrække flere udenlandske gæster 

sker i et tæt samarbejde med det lokale turistvæsen, der i dag 

arbejder mere professionelt end nogensinde.

Største fly, der nogensinde er landet på 
Færøerne, er denne MD83 (flyet længst 
bag) tilhørende det danske luftfarts-
selskab DAT. Det skete fredag 20. marts 
i år – dagen for solformørkelsen på 
Færøerne. Pågældende fly er indrettet 
med 168 seats, men medbragte af 
sikkerhedsmæssige årsager kun 70 
pax på pågældende flyvning. Den 
perfekte landing skete om morgenen 
kl. 06.00 (lokal tid) i lavt skydække med 
en vindhastighed på otte til 10 meter i 
sekundet.

Jákup Sverri Kass, administrerende direk-
tør for Færøernes Lufthavn på øen Vågø, 
glæder sig over en stigende trafik. 
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Air Greenland 
fokuserer på vækst 
via turisme 
DA MICHAEL HØJGAARD omkring årsskiftet 2012/13 

satte sit navn på kontrakten med Air Greenland’s 

bestyrelse om, at han skulle være administrerende 

direktør for selskabet fra 1. August 2013, havde han 

forventninger om et job, hvor han skulle styre en virk-

somhed i rivende udvikling. Men da han kun et halvt år 

senere satte sig til rette i chefstolen, var det et helt an-

det firma, han skulle være leder af. Grønland var i krise, 

hvilket naturligvis også indbefattede Air Greenland, 

hvor der stod sanering med efterfølgende konsoli-

dering på dagsordenen. Der er dog dem, der siger, at 

Grønland længe havde befundet sig i en krisesituation, 

men der var bare ingen, der havde opdaget det, eller 

i hvert fald ingen der havde ønsket at indrømme det.

   TRAVEL BUSINESS har spurgt Michael Højgaard, om 

den forændrede situation på noget tidspunkt gav ham 

tanker om ‘at stå af’, eller om han blot var indstillet på 

at tage de nye udfordringer ‘i stiv arm’? Er der blevet 

gennemført nedskæringer/effektiviseringer? 

   ’Det har godt nok været nogle udfordrende år for 

Grønland, og selvfølgelig har det kunnet mærkes i 

Air Greenland,’ svarer en diplomatisk Michael. ‘Men 

vi har rettet vor forretning til med en ny strategi, 

som fokuserer på vækst via turisme, og selvom vi er i  

opstarten, har vi jo haft en rekordsommer, så vi 

håber, det går rette vej fremover. Dog har Aalborg-

flyvningerne, som startede sidste år, ikke levet op til 

forventningerne. I år har vi derfor valgt at lave samflyv- 

ninger mellem Aalborg og København, så vi kan få 

fyldt op i maskinen. I år har der således været færre 

passagerer på Aalborg-flyvningerne end forventet, 

men som en strategisk indsats er Aalborg flyvingerne 

stadig med på flyplanen næste år.’

Interline-samarbejde
‘Er der indgået samarbejde med Icelandair/Air Iceland 

angående trafikken mellem Grønland og Danmark i de 

tre dage om ugen i vintersæsonen, hvor I ikke flyver?’ 

 ’Air Greenland har et interline-samarbejde med  

Icelandair, som har stået på i længere tid. Men hvorvidt 

Icelandair ser et større marked for flyvninger i vinterh-

alvåret til Grønland, er deres vurdering. 

   De fire turn-arounds pr. uge til Danmark, vi opret-

holder i vor vinterfartplan, har vi praktiseret siden 

2002. Behovet for at fastholde de fire turn-arounds  

vurderer vi løbende, og eventuelle ændringer afhænger  

selvsagt af passagermængderne, som i sagens natur 

er begrænsede uden for højsæsonen. Samtidig er 

det nødvendigt at have luft i vort flyveprogram, når 

det barske vintervejr sætter ind. Indenrigstrafikken 

tilpasser vi sæsonudsvingene på tilsvarende vis.’

   ‘Gør I forsøg på at chartre Airbus-flyet ud i de dage, 

hvor det står på jorden i København?’

   ’Vi ser løbende på charteropgaver og byder ind dér, 

hvor det giver mest mening. Men vor operation til 

Grønland er første prioritet. Vi har dog allerede haft 

Af Preben Jack Petersen.
preben@travelbusiness.dk

Michael Højgaard karakteriserer højsæsonen 2015 som rekord 
for både Air Greenland og datterselskabet Hotel Arctic

Michael Højgaard fotograferet 
ved en af Air Greenland’s nye 
helikoptere af typen S-61, som 
er en del af det flådeprogram, 
man startede på i 2010. I 
alt har man modtaget syv 
sådanne fly, og flåden med 
den flytype er dermed komplet. 
En sådan investering i penge 
samt medarbejderressourcer er 
stor og bygger på et langvarigt 
analysearbejde af flytyper i 
forhold til landingsbanernes 
operationelle begrænsning i 
Grønland. Samme approach 
vil være gældende for vurde-
ringen af nye internationale 
ruter, når det spørgsmål 
måtte blive aktuelt.

en del charterflyvninger i år, blandet andet en serie-

charter til Fuerteventura for Apollo Rejser samt til Paris 

og enkelte ACMI-charteropgaver.’

   ‘Har I været generet af Greenland Express’ gentagne 

meddelelser om, at de ville begynde at flyve på Grøn-

land, så det får negativ indflydelse på jeres årsresultat?’

   ’Nej, overhovedet ikke. De kom jo så at sige aldrig 

i gang, og med vor rekordsommer kan det vist ikke 

siges at være tilfældet.’

Politikere og interessenter
‘Har Air Greenland mærket noget til de nye satsninger 

på turisme-erhvervene, som det Landsstyre, der blev 

dannet efter sidste valg, udlovede?’

   ’Med den nye strategi har vi selv gjort nogle tiltag via 

markedsføring og pakkerejser, som har været rigtigt 

godt modtaget. Udover disse tiltag har vi haft et godt 

markedsføringssamarbejde med Visit Greenland.    

   Samarbejdet om at tiltrække de samme markeder 

har gjort vor markedsføring stærkere og har vist gode  

resultater. Vor fokus har i særlig grad været på  

Tyskland, England, USA og Singapore.’

   Michael nævner Hotel Arctic i Ilulissat som et  

eksempel, hvilket hotel som bekendt indgår i  

Air Greenland-koncernen:

   ‘Hotel Arctic har haft nogle rigtigt gode år og i lighed 

med Air Greenland haft en rekordsæson i den forløbne 

sommer. Jeg er meget tilfreds med driften af hotellet. 

   Turismeerhvervet er i konstant udvikling, hvilket også 

betyder, at der kontinuerligt er nye forventninger til 

incoming. Det har Hotel Arctic forstået at navigere i 

rigtigt fint.’ 

   ‘Har Air Greenland nogen officiel holdning til Ilulissat-

borgmesteren Ole Dorphs Newport-projekt med en 

1.800 meter lang runway til fly plus en speciel havn 

til store fragtfartøjer henholdsvis krydstogtsskibe? Og 

finder du i øvrigt, at der bliver taget et rimeligt hen-

syn til, hvad Air Greenland mener om den fremtidige  

infrastruktur i Grønland?’

 ’Debatten i Grønland omkring udvidelse af  

eksisterende landingsbaner og opførelse af nye 

er meget kompleks. Det handler om mere end  

infrastruktur, nemlig også om job og vækstpoten-

tiale i forskellige regioner i Grønland. Det har jeg stor 

respekt for. Vi leverer gerne erfaring og fakta ind i  

debatten, og jeg tror netop, det er vigtigt, at politikere og  

interessenter har en god dialog om at finde den bedste  

løsning på fremtidens infrastruktur i Grønland. Men i 

sidste ende er det en politisk beslutning, og vi vil til 

enhver tid tilpasse vor organisation og operationer ud 

fra de aktuelle forudsætninger.’ 
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’Jeg var stolt over at 
modtage Regentparret’
’REGENTPARRETS REJSE i Grønland i sommers var 

en strålende reklame for Grønland – vel nok mest i  

Danmark, hvilket heller ikke er uvæsentligt.’ 

   Det siger Erik Bjerregaard, administrerende direk-

tør på det velkendte Hotel Arctic, hvor Dronning  

Margrethe og Prins Henrik spiste frokost efter  

indbydelse fra borgmester Ole Dorph i Qaasuitsup 

Kommune, som Ilulissat er en del af.

   I lighed med alle andre udlændinge, der besøger 

Grønland, skulle de kongelige gæster selvsagt forbi 

den Unesco-fredede Isfjorden, og det var i forbindelse 

hermed, at Qaasuitsup Kommune havde arrangeret 

frokost på Hotel Arctic.

   ’Det var naturligvis en stor ære for hotellet at have 

Dronningen og Prinsegemalen på besøg,’ fortæller 

Erik, der for mange år siden aftjente sin værnepligt i 

Livgarden. 

   Da han førte Regentparret ind gennem hotellets 

lobby, var et stort antal medarbejdere mødt frem for 

at hylde de kongelige gæster, og den populære ho-

telchef følte det næsten, som han skridtede fronten af:

   ’Jeg vil da ikke lægge det mindste skjul på, at jeg var 

stolt den dag – stolt over vor Dronning og Prinsen og 

ikke mindst over, at de skulle indtage deres frokost på 

Hotel Arctic.’

   TRAVEL BUSINESS’ fotograf forevigede Regentparrets 

ankomst til hotellet. Se billedet på forsiden.

Asien
Erik Bjerregaard er ikke uvant med kongelige gæster 

på Hotel Arctic. Specielt efter, at Isfjorden i 2002 blev 

erklæret bevaringsværdig af Unesco, har det vrimlet 

med statsoverhoveder og andre nobiliteter i Ilulissat, 

og fælles for dem alle er, at de har valgt at ’slå lejr’ på 

Hotel Arctic.

   Erik påpeger imidlertid, at det er ’de almindelige  

turister’, man skal leve af om hverdagen, og det går 

da også udmærket, siger han. Hotel Arctic er det mest  

besøgte hotel i Grønland, hvilket ikke mindst er Eriks 

fortjeneste. Han møder personligt op på de store,  

internationale rejsemesser, hvor han står ansigt til  

ansigt med kunden:

   ’Mange års erfaring har lært mig, at repræsentanter 

for rejsebureauer og rejsearrangører helst vil træffe 

den person, der er ansvarlig for et hotel. Så er der rene 

linjer, hvis en gæst skulle være utilfreds med et eller 

andet. Et sådant kundeforhold giver større tryghed for, 

hvad der er sagt og lovet.’

   Hotel Arctic-chefen er af den opfattelse, at fremtidens 

udenlandske turister skal hentes i Asien, og derfor  

findes Hotel Arctic på Internettet på både japansk,  

kinesisk og russisk foruden naturligvis hovedsprogene.

’Fremtidens turister skal hentes i Asien,’ siger Erik Bjerregaard, adm. dir. på Hotel Arctic i Ilulissat.

Regentparret fotograferet på Hotel Arctic’s terrasse med borgmester 
Ole Dorph og statsminister Kim Kielsen omkring sig.
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www.fae.fo
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 New terminal

Come and be part 
of the success

 35% growth since 2004

 Less than 2 hrs. from the continent

 More affordable than you think

FLY TO 
the Faroe Islands

Turismen i Grønland 
steg med 9,1 pct.!

Af Preben Jack Petersen.

GENNEM ADSKILLIGE ÅR har Grønland sukket efter 

flere turister, og i det nu snart forgangne år skete det 

egentlige gennembrud, idet man nåede op på en 

forøgelse af turismen på ikke mindre end 9,1 pct. i 

forhold til 2014. Enkelte steder noterede man, isoleret 

set, rekordforøgelser på så meget som 13 pct.!

   Forøgelsen i turismen sker, paradoksalt nok, samti-

digt med, at de offentlige tilskud til eksempelvis visit-

greenland er blevet beskåret år for år. Anders Stenbak-

ken, direktør i Visit Greenland A/S, tidligere med navnet 

Grønlands Turistråd hhv. Grønlands Erhvervs- og  

Turistråd, oplyser, at Visit Greenland i år har modtaget 

DKK 15,5 mio. fra Landsstyret, mens tilskuddet i 2004 

beløb sig til så meget som DKK 24 mio.!

   Hvordan tilskuddet bliver for de nærmest kommende 

år, er der ingen, der kan sige i dag, idet Finansloven for 

2016 endnu ikke er på plads.

   Indtil videre henholder Anders sig blot til, hvad flere 

politikere udtalte i forbindelse med Landstings-valget 

tidligere i år, og det var, at der nu skulle satses ’ekstra 

meget’ på turismen.

   ’De ord er indtil nu ikke blevet trukket tilbage, så de 

må formodes stadigvæk at have gyldighed,’ konsta-

terer Anders med tilfredshed.

Bjarne Eklund udskiftet
Formand for bestyrelsen i Visit Greenland er Kenneth 

Høegh, landbrugs- og erhvervskonsulent i Qaqortoq 

Kommune (Julianehåb) i Syd-Grønland. Han afløste 

for fire år siden danskeren Bjarne Eklund, der var 

blevet kritiseret i romanen ’Polarparadiset’ for at bo  

(underforstået: at gemme sig) i Dragør, mens tin-

gene skete i Nuuk. Bogens forfatter, fhv. chefredaktør 

på dagbladet Børsen, Jan Cortzen, gjorde gældende, 

at Grønlands Turistråd dengang fyldte meget lidt i  

mediebilledet, mens en anden interesse-organi- 

sation, Grønlands Arbejdsgiverforening (GA), med sin  

udadvendte og karismatiske direktør, Henrik Leth, ofte 

satte dagsordenen for den politiske debat i Grønland.

   På den første ordinære generalforsamling i Visit 

Greenland, efter at ’Polarparadiset’ var udkommet, 

fik Bjarne meddelelse om, at han ikke skulle forvente 

genvalg. I stedet blev Kenneth Høegh, opstillet af 

Landsstyret – og valgt.

   En af de idéer, der i øjeblikket ligger til behandling 

hos myndighederne, er at give tilladelse, reelt set  

koncession, til enkelte firmaer i diverse områder i landet,  

hvor de med eneret kan drive forskellige former for 

fritidsaktiviteter på højt plan, som både turister og 

lokalbefolkning herefter kan benytte mod betaling.

 Tidligere har Grønland praktiseret og hyldet  

’alle-mands-retten’, som også var gældende i Sverige 

frem til seneste årtusindskifte. Daværende svenske  

turistchef i Danmark, Knud Jensen, gjorde sig kendt for 

sit reklameslogan ’Sverige får gärna beträdas’, som han 

flittigt gjorde brug af i annoncer i danske aviser, når de 

havde rapporteret om ’Förbuds-Sverige’.

Lufthavnsdebat
Årets store fremgang for grønlandsk turisme sker 

ikke blot efter flere års beskæring i turistvæsenets  

budgetter, men også samtidigt med en heftig debat 

’Den satsning, man i Grønland gennemførte for en større turisme op til 
2015, gav pote i den helt store stil,’ konstaterer Anders Stenbakken, chef 

for det grønlandske turistråd, i dag benævnt visitgreenland.com.

Af Preben Jack Petersen.
preben@travelbusiness.dk

om lufthavnsudvidelser og i særdeleshed i spørgsmålet 

om, hvor den fremtidige Atlant-lufthavn skal placeres.

   Hidtil har Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord) haft status 

som Grønlands hovedlufthavn. SFJ, som IATA-koden for 

den lufthavn er, blev bygget af amerikanerne under  

Anden Verdenskrig, og i 1970’erne blev den også  

åbnet for civil trafik.

   Efter at amerikanerne trak sig fra både Sdr. Strømfjord,  

Narsarsuaq i syd og Kulusuk i øst, blev samtlige 

disse lufthavne overdraget til Hjemmestyret og har 

siden været flittigt anvendt af Grønlandsfly (i dag Air  

Greenland) samt, for Kangerlussuaqs del, af SAS, og 

når der gælder Narsarsuaq, var Maersk Air i nogle år  

omkring 1990 engageret af Grønlandsfly til at flyve 

mellem København og Narsarsuaq.

   I dag holder amerikanerne, så vidt man véd, kun til 

på Thule-basen.

   For ikke lang tid siden fremkom rygter om, at runway 

på Sdr. Strømfjord befinder sig i en elendig forfatning, 

og at prisen for en gennemgribende reparation løber 

op i DKK 2 mia.

   Senere er det kommet frem, at rygterne om den 

høje reparationsregning stammer fra et politisk  

kandestøberi i hovedstaden Nuuk, hvor lokalpolitikere 

gør sig store anstrengelser for at forpurre reparation af 

Sdr. Strømfjord-banen. De satser nemlig på en Atlant-

lufthavn i Nuuk som den mest fornuftige løsning.

   ’Danmarks hovedlufthavn skal jo heller ikke placeres 

i Vorbasse,’ siger de.

   Tilsvarende kræver borgmesteren i Sisimiut, Grønlands 

næststørste by, at en kommende Atlant-lufthavnen 

placeres i hans kommune.

   Det bedst udviklede lufthavnsprojekt kommer fra  

Ilulissat, hvor borgmesteren, Ole Dorph, er professionel 

turisme-aktør med en fortid som byens politimand. 

Projektet fra Ilulissat, som også inkluderer en havn 

til både lastskibe og krydstogtsskibe, er til dels også  

finansieret, idet Ole allerede har stukket fingeren 

i jorden hos kapitalfonde i udlandet, Endelig kan 

nævnes, at befolkningen i Syd- og Sydøst-Grønland 

også skriger på en lufthavn.

   Alt i alt er der mange brikker, der skal falde på plads 

– og det synes svært med den komplekse infrastruktur 

og kun 55.000 indbyggere på verdens største ø. 

 Anders Stenbakken deltager fornuftigvis ikke i  

debatten om lufthavnsudvidelser og endnu mindre om,  

hvor Grønlands kommende storlufthavn skal placeres.

   ’Den diskussion må politikerne selv tage. Jeg forsøger 

bare at få flere mennesker til at rejse til Grønland,’ siger 

han beskedent.

Turismen i Grønland steg med 9,1 pct.!

Anders Stenbakken, Grønlands turistdirektør.
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CEO-skiftet hos     Atlantic Airways

Af Preben Jack Petersen.

ATLANTIC AIRWAYS’ forretningsforbindelser 
plus andre ’venner af huset’ mødte talstærkt op, da 
det færøske luftfartsselskab fredag 4. september 
markerede det tredje CEO-skifte i virksomhedens 
27-årige historie.
   Jørgen Holme, forhenværende medarbejder hos 
SAS og desuden tidligere administrerende direktør 
for SEB Card i Danmark, havde i de forløbne to år 
udarbejdet en ny profil for Atlantic Airways, og efter 
at han tillige havde dokumenteret økonomisk 
bæredygtighed for den ny æra, gik selskabets 
bestyrelse på jagt efter hans efterfølger. Aftalen med 
Jørgen var nemlig, at den danske ekspert skulle være 
ansat i kun to år.
   Allerede før sommeren kunne Bestyrelsen meddele, 
at den efter at have annonceret i de større færøske, 

islandske og skandinaviske aviser havde bestemt sig 
for færingen Jóhanna á Bergi (44), der i en årrække 
har bestridt stillingen som administrerende direktør i 
rederiet Faroe Ship og før den tid havde haft ledende 
stillinger i den færøske fiskeriindustri. 
   Hun ville være i stand til at tiltræde jobbet som 
CEO hos Atlantic Airways senest 1. september – og 
sådan blev det.
   Bestyrelsesformand, købmand Niels Mortensen 
lagde i sin velkomsttale ikke skjul på sin glæde 
over, at valget var faldet på en færing, selvom han 
samtidigt betonede, at det vigtigste selvfølgelig var, 
at man havde fået ’best man’ på posten. ’Og det har 
vi,’ tilføjede han med et stort smil..

’Et eftersyn’
Atlantic Airways blev, efter flere års tilløb, stiftet i 
november 1987 og gennemførte sin første afgang 

med passagerer på ruten Færøerne-Danmark 28. 
marts 1988.
   Første administrerende direktør var færingen.
Heri Mortensen, der dog ikke havde nogen erfaring 
omkring luftfart, da han tiltrådte stillingen. Næste 
administrerende direktør var Magni Arge, der 
tiltrådte i 1995. Han havde heller ingen luftfarts-
erfaring, men sad i CEO-stolen frem til 2013, således 
i hele 18 år. Bl.a. af den årsag mente Bestyrelsen i 
2013, at selskabet kunne trænge til ’et eftersyn’ af en 
uvildig ekspert, og med den begrundelse blev Jørgen 
indsat i november samme år. Ud over SAS havde 
han i årene omkring årtusindskiftet arbejdet hos 
Grønlandsfly og senere i det SAS-ejede Spanair.
   Jóhanna á Bergi er således den fjerde CEO hos 
Atlantic Airways.

preben@travelpeople.dk

Jørgen Holme overgav roret til Jóhanna á Bergi under stor bevågenhed 
fra det færøske erhvervsliv.
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Bestyrelsesformand hos Atlantic Airways, købmand Niels Mortensen, var ovenud glad, da han 
ved en reception i selskabets lokaler i Vágar-lufthavnen fredag 4. september bød velkommen 
til den ny administrerende direktør, Jóhanna á Bergi, og samtidigt sagde farvel og tak til Jørgen 
Holme, der i en periode på mindre end to år havde udarbejdet en ny strategi for selskabet og 
samtidigt mere end fordoblet årsresultatet.

CEO-skiftet hos Atlantic Airways



Guðrun Dal Poulsen fra Atlantic Airways’ 
Revenue Department hyggede sig med Friðun 
Jacobsen fra incomingoperatøren Greengate 
i Thorshavn, som Atlantic Airways er minoritet-
sejer i.
De 90 pct. af aktierne indehaves af personalet.

Sámál Bláhamar, en af Færøernes kendte rejsebureaufolk, og 
journalist Beate L. Samuelsen, fhv. chefredaktør på avisen 
Dimmalætting, startede ved seneste årsskifte udgivelsen 
af et turistblad på dansk. Bladet, der udkommer ved hvert 
kvartalsskifte, hedder Færøernes Turistblad og henvender sig 
i første række til turister fra Danmark samt Norge og Sverige. 
Bladet bringer reportager om diverse turistattraktioner samt 
interviews med øgruppens borgmestre.

’Farvel – og tak for den tid, vi har kendt hinanden,’ sagde 
Jóannes Ortind, Coordinating Operator i Vága Floghavn.

CEO-skiftet hos     Atlantic Airways
Chefen for Tax-Free-shop’en i Vága Floghavn, Jonni Müller, 
var blandt receptionsgæsterne. På billedet flankeres hun 
af Jonita Davidsen og Birgit Khaliqhey, begge fra Atlantic 
Airways’ regnskabsafdeling.

CEO-skiftet hos Atlantic Airways

Personalet hos Atlantic Airways stod på rad og række for at sige 
tak til Jørgen Holme for den tid, de havde haft sammen. Jørgen 
nåede ikke blot at blive en populær skikkelse i selskabet, men 
desuden var han højt respekteret for sin måde at gribe tingene 
an på. Nærmest Jørgen er det Thore Holm, der siger farvel.



Jóhanna á Bergi blev også lykønsket med sit nye job af ægteparret 
Maria og Kent Kristensen, der driver det populære Make Guesthouse 
i det smukke Sørvágur mindre end tre kilometer fra lufthavnen. 
Tidligere har de været ejere af lufthavnshotellet Hotel Vágar.

Beate Samuelsen, journalist og redaktør af Færøernes Turistblad, fik 
sig en snak med cateringdirektør Michael Jensen fra Kovboy Film.

To stewardesser hos Atlantic Airways, der er blandt de mest populære 
medarbejdere, er Bergtóra Nielsen og Annika Jespersen. Bergtóra 
har fløjet i selskabet siden den første afgang i marts 1988, og begge 
damerne kender stort set samtlige færøske passagerer foruden et 
stort antal af de danskere og andre udlændinge, der flyver 
regelmæssigt til og fra Færøerne. Til højre i billedet ses Preben Jack 
Petersen, redaktør af TRAVEL BUSINESS. Han har besøgt Færøerne 
flere end 100 gange!

Uni Danielsen, direktør for Færøernes to undersøiske tunneller, 
fotograferet med Dánjal Poulsen, indehaver af rejsebureauet Faroe 
Travel. Den ene af de to tunneller forbinder øerne Vågø og Strømø, 
hvor henholdsvis Færøernes lufthavn og hovedstad er beliggende. 
Køretiden fra lufthavnen til Thorshavn er i dag ca. 40 minutter, 
mens den indtil for en halv snes år siden, da man skulle sejle med 
færgen Sam, beløb sig til omkring to timer.

Marius Davidsen, CFO hos Atlantic Airways, er ligeledes en af de 
medarbejdere, der har været med siden starten i 1987. 
På billedet ses han med Annika Jespersen – veteran, om end ikke 
helt fra starten. Annika er ansvarlig for al cabin crew og har som 
sådan titel af Cabin Crew Manager.

Guðrið Højgaard, koordinerende turistchef på Færøerne, har siden 
sin tiltrædelse som ðdirektør i visitfaroeislands.com i maj 2012, stået 
i spidsen for en markant udvikling af turismen i den 
nordatlantiske øgruppe, der alene i år menes at overgå fjoråret med 
ca. 10 pct. Guðrið har sat sig som mål at øge turismeomsætningen 
på de nordatlantiske øer fra de DKK 400 mio., den blev anslået til 
ved hendes tiltrædelse i 2012, til DKK 1 mia. senest i 2020.
   På billedet ses turistdirektøren sammen med Laila Hentze, chef for 
analyseinstituttet Gallup på Færøerne, og John Eikhólm, Revenue 
Manager hos Atlantic Airways. Laila er desuden medlem af AA’s 
bestyrelse.
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Det færøske Postvæsen, der 
nu hedder Posta, er største 
fragtkunde hos Atlantic Airways 
og var repræsenteret ved re-
ceptionen af Svanbjørg Manai, 
direktør, og Arina Bischoff, 
salgsleder.

CEO-skiftet hos Atlantic Airways

Helt naturligt var også Pætur G. Rasmussen og Eyðfinnur 
Jacobsen til stede ved receptionen. Pætur har været ansat 
hos Atlantic Airways gennem adskillige år, i dag med position 
af Network & Cargo Manager, og Eyðfinnur, advokat i 
Thorshavn, var den, der holdt i juraen ved AA’s stiftelse i 
november 1987. Eyðfinnur havde fået en henvendelse fra 
en færing ved navn Jógvan Simonsen om, at en lille gruppe 
færinger arbejdede med planer om stiftelse af et færøsk 
luftfartsselskab, og at de behøvede en advokat til at klare de 
juridiske aspekter. Eyðfinnur påtog sig opgaven, og ved den 
stiftende generalforsamling valgtes han til bestyrelsesformand. 
Samme hverv tog han på sig igen nogle år senere..
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For Færøernes egen Mr. Kniv & Gaffel alias Johannes Jensen fra Hotel 
Føroyar-koncernen var det en særlig glæde at se Jóhanna á Bergi på 
posten som administrerende direktør hos Atlantic Airways. Johannes og 
Jóhanna kender nemlig hverandre særdeles godt, idet de i 1990’erne 
begge arbejdede i Paris. Hun var dengang Sales Manager hos Faroe 
Seafood’s franske datterselskab, mens Johannes studerede den lokale 
madkunst i den franske hovedstad.
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En receptionsgæst, som Jóhanna var overmåde glad for at få 
besøg af, var Dorita í Grótinum, som er Quality & CSR Manager hos 
den færøske fiskerigigant JFK i Klaksvík, der disponerer en stor, 
moderne fiskerflåde foruden en omfattende forædlings-industri på 
land. Jóhanna og Dorita arbejdede tæt sammen i JFK, før Jóhanna 
startede i Faroe Ship i 2006.

I sine knapt to år hos Atlantic Airways har Jørgen Holme 
bl.a. omlagt et antal økonomisystemer og mere end fordoblet 
selskabets bundlinjeresultat fra DKK 8 mio. til godt og vel 
DKK 20 mio. Under den del af sit arbejde har han selvsagt 
haft tæt kontakt med virksomhedens hovedbankforbindelse 
Bank Nordik (tidligere Føroya Banki), der mødte frem til 
receptionen i skikkelse af Beinta Nolsøe.

Hanna Svabo er en af de medarbejdere hos Atlantic Airways, der har været 
med fra selskabets start. I hele sin karriere har hun haft til opgave at ’holde 
styr på chefen’, men hendes diskretion forbyder hende at afsløre, hvem af 
de tre CEO’er (Heri Mortensen, Magni Arge henholdsvis Jørgen Holme) i de 
forløbne 27 år, som har været den største udfordring. ’Det må I selv gætte 
jer frem til,’ siger hun diplomatisk.
   På billedet ses Hanna med Jóna Gudmundsen fra AA’s Department of 
Group Sales.
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De to ’tætteste’ samarbejdspartnere i færøsk luftfart er indiskutabelt 
Atlantic Airways og Vága Floghavn, idet disse to virksomheder er 100 pct. 
afhængig af hinanden, hvorfor Jóhanna og lufthavnschefen Jákup Sverri 
Kass altid vil have meget at tale sammen om. Paradoksalt nok er forholdet, 
at medens Vága Floghavn har som mål at tiltrække så mange udenland-
ske luftfartsselskaber som overhovedet muligt, forsøger Atlantic Airways at 
gøre sig fortjent til fortsat at have monopol på flytrafik til og fra Færøerne.
   Både luftfartsselskab og lufthavn er ejet af Færøernes Landsstyre, og 
det politiske ansvar for begge instanser ligger således i hænderne på den 
til enhver tid siddende erhvervsminister.

Siden sin tiltrædelse som CEO ultimo november 2013 har Jørgen Holme 
naturligt nok haft særligt fokus på økonomien i Atlantic Airways – bl.a. på 
grund af nyordningen med 30.000 årlige lavprisbilletter foruden 10 pct.s 
reduktion på øvrige billetpriser – og disse manøvrer har forudsat et tæt 
samarbejde med selskabets CFO, Marius Davidsen. Som det ses på billedet, 
synes begge herrerne tilfredse med de resultater, man er nået frem til.

Joen Remmer, luftkaptajn hos Atlantic 
Airways, og William Smith, Teknisk Chef sam-

mesteds, var blandt de mange fremmødte, 
der ville tage afsked med Jørgen Holme og 

samtidigt byde Jóhanna á Bergi velkommen.
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Kometen fra
Færøerne

Johannes Jensen fra Hotel Føroyar, der kører 
med ’fuld fart frem’, har gjort Thorshavn til 
’en levende og trendy restaurantby’ både for 

færinger og udlændinge.

Johannes Jensen er administrerende direktør 
og koncernchef for Gist&Vist. Inden han i 
2002 blev ansat som chef for Hotel Føroyar, 
arbejdede han i 20 år i fiskeribranchen.
   Han betegnes som dygtig, energisk og 
flittig, og koncernens succesfulde udvikling 
skyldes først og fremmest hans person. 
At han omtales som Færøernes Mr. Kniv & 
Gaffel, er et klart udtryk for et cardeau til ham.
   Parallelt hermed er der også de færinger, 
der betegner ham som mærkelig. Han kan 
virke indesluttet, og han har svært ved at 
anerkende sin egen position som en frem-
trædende erhvervsperson, der har søgelyset 
rettet mod sig og som sådan også må stå for 
skud fra tid til anden. 
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Af Preben Jack Petersen.

JOHANNES JENSEN (snart 52) på Færøerne er 
øgruppens ukronede hotel- og restaurantkonge med 
tilnavnet Mr. Kniv & Gaffel.
   Aldrig tidligere har man på Færøerne haft så mange 
forretninger inden for hotel og restaurant samlet 
under én og samme hat, som tilfældet er i dag. Tre 
hoteller, med velkendte Hotel Føroyar i spidsen, et 
vandrerhjem samt 12 restauranter og caféer er det 
indtil nu blevet til, og i løbet af foråret 2016 kommer 
endnu en restaurant på listen. 
   Desuden er Johannes leverandør af mad til Atlantic 
Airways, så også i de højere luftlag sørger han altså 
for, at folk får noget at spise.
   Samtlige aktiviteter er placeret i hovedstaden  
Thorshavn samt i og omkring øgruppens lufthavn på 
Vågø – og som nævnt også i luften!

’Solgte fisk i hele verden’
Johannes er født på det gamle Hotel Føroyar, der var 
beliggende på Havnen i Thorshavn, og hvor faderen 
Meinhard Jensen var direktør.
   Hotellet var blevet genopbygget efter at have været 
brændt stort set ned til grunden i 1952, og ejeren, 
forsikringsselskabet Tryggingarfelagið Føroyar, 
bestemte sig for at opføre et nyt hotel på samme 
areal som det nedbrændte. Men efter nogle år fandt 
forsikringsselskabet ud af, at man ville samle sin 
totale organisation på ét og samme sted, og det 
skulle være dér, hvor hotellet var beliggende. Derfor 
kiggede man sig om efter en anden placering til 
hotellet, og valget faldt på en fjeldskråning lige uden 
for Thorshavn med en henrivende udsigt ned over 
den færøske hovedstad og havn.
   Uden overdrivelse kan man sige, at Johannes er et 
vaskeægte hotelbarn, født og opvokset frem til 20 års 
alderen på det oprindelige henholdsvis det nyopførte 
(1983) Hotel Føroyar. På det ny Hotel Føroyar var 
det i de første år igen Johannes’ far, der var direktør.
   Fra Johannes var 20 til 40 år, ’solgte han fisk 
over hele verden’ – for at bruge hans egne ord. Og 

i samme periode fik han tid til at tage en bachelor 
såvel som diverse masteruddannelser.
   Forsikringsselskabet solgte i slut-80’erne Hotel 
Føroyar til en kutterreder fra Suderø, også kaldet 
’Little Denmark’, ved navn Jákup Joensen. Han 
havde altid ønsket sig at blive hotelejer, hvilket dog 
viste sig at skulle være en mindre god idé. Han burde 
være forblevet i fiskeindustrien, som han tilsyne-
ladende havde mere forstand på end hoteldrift.
   Hotellet kom nemlig på tvangsauktion og blev op-
købt af passagerrederiet Smyril Line, der så en fordel 
i at eje et hotel, så man altid havde overnatningsmu-
lighed for sine passagerer. Det var også, mens Smyril 
Line var ejer af hotellet, at Johannes blev ansat som 
direktør. Det skete pr. 1. januar 2002.
   ’Det var som at være tilbage i barndomshjemmet,’ 
siger han i dag.
   I 2004 var den økonomiske situation for Smyril 
Line noget anspændt, og rederiet ønskede derfor at 
afhænde hotellet.
   Tryggingarfelagið Føroyar blev dermed på ny ejer 
af Hotel Føroyar, men det var kun ’murstenene’, 
man købte, og bygningen blev straks lejet ud til 
driftsselskabet, som Johannes og en håndfuld ledende 
medarbejdere havde stillet sig i spidsen for. Ved 
samme lejlighed overtog driftsselskabet en mindre 
aktiepost i hotelbygningen.

Ejerskabet
I det nu forløbne år er ejendom og drift fusioneret i 
ét og samme selskab, som Tryggingarfelagið Føroyar 
imidlertid er trådt ud af, mens Færøernes største 
grossistfirma i dagligvarebranchen, P/f Poul Hansen, 
til gengæld er gået ind som delejer.
   Ejerforholdet i det kombinerede ejendoms- og 
driftsselskab ser i dag sådan ud:
1)   Selskabet Dvøl, som tilhører Johannes Jensen 

og hans familie, sidder på 40 pct. af den samlede 
virksomhed.

2)   P/f Poul Hansen ejer 35 pct. af aktierne.
3)   Seks ledende medarbejdere, inkl. Johannes, ejer 

sammenlagt 15 pct.
4)   Atlantic Airways har 10 pct.

Johannes Jensen privat
Johannes er gift med Anna 
Dahl-Olsen, der arbejder i Føroya 
Tele (lig med TDC i Danmark), 
nu som direktionssekretær.

Parret har tre fælles børn, alle 
sammen drenge.

Når tid forefindes, dyrker Johannes 
lidt fodbold, hockey og ridning. 
Derudover betragter han også sit 
arbejde som sin hobby.

Virksomhedsomfang
Det fusionerede selskab er blevet navngivet 
Gist&Vist, hvilket nærmest kan oversættes til dansk 
med ordene Sov&Spis eller Overnatning&Fortæring.
   Gist&Vist inkluderer i dag flagskibet Hotel Føroyar 
(med flere end 100 værelser) samt det tilliggende 
vandrerhjem, lufthavnshotellet Hotel Vágar (vis-a-vis 
Vága Floghavn) foruden det tidligere Tórshavn Sø-
mandshjem, der har ændret navn til Hotel Tórshavn.
   Ud over disse fire overnatningssteder består 
virksomheden af 12 restauranter og caféer, mens 
yderligere en restaurant tilkommer i foråret 2016. 
Den indrettes i P/f Poul Hansens tidligere lokaliteter i 
Småbådshavnen i Thorshavn.
   Den ny restaurant bliver et grillhus med åbne 
griller, hvor der skal steges kød, fisk og skalddyr.
   Beliggenheden bliver den bedst tænkelige i 
Thorshavn – i P/f Poul Hansens tidligere butiks- og 
lagerlokaler på kajgaden Undir Brygginbakka, ret 
neden for Domkirken og kun et par hundrede meter 
fra regeringskvarteret på halvøen Tinganes. Udsigten 
fra restauranten omfatter hele Småbådshavnen og 
byens lille skibsværft, og Johannes lover, at udsigten 
og menukortet vil være i konkurrence med hverandre 
på absolut bedste vis.
   Grillrestauranten får desuden en udeservering med 
cafévarer og vil dermed bidrage til det hippie miljø, 
som allerede findes på stedet med et antal serverings-
steder på kajgaden, hvor turister konfronteres med 
den lokale, livsglade ungdom. Indehaver af caféen 
Kaffihúsið (Kaffehuset), mindre end 100 meter fra 
det kommende Steak House, hedder Lis Eklund og 
var direktør på Hotel Føroyar, inden Johannes kom 
til.
   I indkøbscentret SMS i udkanten af bykernen 
driver Gist&Vist tre restauranter i et Joint Venture-
samarbejde med indkøbscentret. Driften sker i et 
særskilt selskab med navnet P/f Dvøljan, som 
Gist&Vist og SMS hver ejer 50 pct. af. 
   Restauranterne i SMS er Burger King, Sunset 
Boulevard henholdsvis Baresso.
   SMS ledes af købmand Niels Mortensen, som des-
uden er formand for bestyrelsen i Atlantic Airways.

Omsætning: DKK 130 mio.
Ved en større renovering i årene 2009-11 udvidedes 
Hotel Føroyar med et antal nye værelser, en ny 
restaurant samt forbedrede køkkenfaciliteter.
   Hotel Tórshavn, det tidligere Sømandshjemmet, 
blev renoveret i 2006-08 med vægt på nye værelser 
og restaurant samt køkken.
   Da regnskabet for 2001 blev offentliggjort kort 
efter, at Johannes i januar 2002 havde overtaget
chefstolen på Hotel Føroyar, viste omsætningen 
ca. DKK 20 mio., mens Gist&Vist, inkl. sine nye 
aktiviteter, i fjor nåede op på en samlet omsætning 
på DKK 117 mio. (I år forventes den at komme til at 
ligge på DKK 130 mio.!)
   Driften har i de år, Johannes har været direktør, vist 
overskud hvert år, dog med undtagelse af årene 2010 
og 2011.
   I fjor fik man et overskud på DKK 4 mio.
   Totalt beskæftiger Gist&Vist 152 medarbejdere i 
fuldtidsstillinger, og de samlede lønomkostninger 
udgør DKK 50 mio.



Drifts- og ejendomsselskabet Gist&Vist omfatter hotellerne Føroyar, der er koncernens 
flagskib, plus et vandrerhjem i en naboejendom; Hotel Thorshavn ved Havnen i 
Thorshavn, identisk med byens tidligere sømandshjem; og endelig Hotel Vágar, som 
er øgruppens lufthavnshotel.
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Værelse med flot udsigt til 
Thorshavn By samt til havnen.
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   Ikke kan man forundres over, at færingerne kalder 
Johannes for Mr. Kniv & Gaffel. Han er beskeden 
nok til ikke at prale med sit tilnavn, men inderst 
inde véd han udmærket, at det skal opfattes som en 
cardeau. 

Bestyrelsen i Gist & Vist
Bestyrelsesformand i Gist&Vist er Gunnar i Liða, 
tidligere direktør i Tryggingarfelagið Føroyar. 
   Som næststørste aktieejer sidder også Høgni 
Hansen i bestyrelsen. Han ejer og driver i dag P/f 
Poul Hansen. Han er tredje generationsejer af 
grossistselskabet, som farfaderen Poul Hansen 
grundlagde for knapt 100 år siden. 
   Endvidere har Uffe Høeg Hansen, direktør på kon-
ferencestedet Hindsgavl Slot ved Middelfart, sæde 
i bestyrelsen, og det samme har Eiler Fargraklett, 
marketingchef og formand for den færøske afdeling 
af organisationen LGBT. 
   Uffe Høeg afløste Allan Agerholm, CEO i Bella 
Center m.v., da denne trak sig for nogle år siden.
   Personalegruppen, der ejer 15 pct. af aktierne i 
Gist&Vist, består af Johannes Jensen, CEO, og 
desuden af Sjúrður Horsdal, CFO, Gunndur 
Fossdal, Chef, Tummas Láadal, Service Manager, 
Kári Hentze, Purchasing Manager, samt Jóhanna 
Rasmussen, Sales Manager.

’Vil gøre en forskel’
Når man spørger Johannes om hans planer på 
længere sigt med Gist&Vist, svarer han meget enkelt:
   ’Gist&Vist skal fortsætte sit arbejde med at styrke 
sin position, hvilket vil sige, at vi først og fremmest 
skal vokse organisk. Men da dette sker på ’verdens 
mindste hjemmemarked’, vil jeg da ikke udelukke, at 
såfremt en interessant forretning udbydes til salg, vil 
vi nok ikke stille os fremmed over for et opkøb.
   Hvad min egen person angår, drejer det sig – som 
det i realiteten også gør for alle andre – om at gøre 

en forskel. Om min dygtighed rækker så langt, vil jeg 
lade andre bedømme.’
   ’Der er folk blandt dine konkurrenter på Færøerne, 
der gør gældende, at Grillhuset, I åbner til foråret, 
bliver af kædemærket MASH …?’
   ’Nei,’ svarer Johannes uden omsvøb. ’Det bliver 
ikke et MASH – Modern American Steak House. 
Der bliver meget lidt American og Modern over det. 
Derimod vil vi præsentere et traditionelt steakhouse, 
men nok med den forskel fra lignende restauranter i 
eksempelvis Danmark, at vi ikke kun skal grille okse-
filéer, men i lige så høj grad lam, fisk og skalddyr.’

’Arbejder bedst i stilhed’
Johannes betegnes af venner og bekendte som 
værende af den forsagte type – i hvert fald i daglig-
dagen. Han slår ikke ud med armene på grund af sin 
succes, og han er ikke en mand af mange ord. Han 
har det bedst med at gå stille med dørene og lade 
resultaterne tale for sig selv. ’Den, der lever i stilhed, 
lever bedst,’ mener han. Og han lægger ikke skjul på 
sin irritation, når han synes, at journalister ’blander 
sig for meget’. 
   Han har svært ved at erkende over for sig selv, at 
han i bund og grund er en markant og toneangivende 
erhvervsmand, som skal kunne tåle offentlighedens 
søgelys. 
   Et eksempel på hans foretagsomhed, der kalder på 
pressens bevågenhed, er hans deltagelse i ’Nyt Nor-
disk Køkken’ – et projekt, som nogle af de såkaldte 
stjernekokke fra større, anerkendte restauranter i 
Norden etablerede for få år siden. Johannes syntes, 
det var en spændende idé, som hans to køkkenchefer, 
Leif Sørensen henholdsvis Gunndur Fossdal, 
præsenterede ham for, så han nikkede ja og lod Hotel 
Føroyar skyde et pænt beløb ind i lanceringen.
   Desværre for kollektivet forsvandt Leif pludselig 
ud af billedet. Det var specielt kedeligt, fordi projek-
tet som helhed var hæftet op på de enkelte kokkes 

For fem år siden blev Hotel Føroyar’s to 
chefkokke, Leif Sørensen og Gunndur Fossdal 
(billedet), inviteret til at være en del af et nordisk 
gastromikollektiv, hvor to profilerede kokke fra 
hvert af de nordiske lande sammen dannede 
et madsymposium på højt niveau med nordiske 
råvarer som grundlag for ’ny, nordisk mad’. 
Projektet fik straks opbakning fra Johannes 
Jensen, der i de forløbne år har investeret i det 
i form af etablering af en speciel restaurant på 
Hotel Føroyar med navnet Koks. Færingerne 
– både dem, der frekventerer Koks, og dem, 
der ikke bruger penge på den luksus – kalder 
den ny restaurant for Lille Noma, de første med 
henvisning til kvaliteten og de øvrige på grund 
af prisen.

Hotel Vager – Færøernes lufthavnshotel.
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personlighed, og derfor havde disse kokke, samlet 
set, en udpræget avantgarde-status.
   ’Men det er, hvad der kan ske,’ konstaterer 
Johannes set i bakspejlet – samtidigt med, at han ser 
fortrøstningsfuldt ind i fremtiden. Han bemærker, at 
Gunndur udfylder tomrummet fortrinligt, og at han 
i rollen som hotellets Chef er blandt de seks ledende 
medarbejdere, der indehar en 15 pct.s ejerandel. 
   
Turismen
Ved siden af sit omfattende job som CEO i Gist&Vist 
har Johannes påtaget sig to bestyrelsesposter, som 
hver for sig også optager tid i kalenderen, og som 
begge gør, at han tvinges til at acceptere, at der 
foreligger en offentlig interesse for hans person. 
   Det ene af disse hverv er formandsposten i 
bestyrelsen for det færøske turistråd, i dag kaldet 
visitfaroeislands. Den post har han besiddet siden 
november 2011, og den er han rigtigt glad for. 
   Turistvæsenet på Færøerne har gennem mange år 
været af svingende karakter, men det altafgørende 
for den positive udvikling i turismen, man oplever 
i øjeblikket, er, at politikerne synes at have fået 
forståelse for turismens betydning for det færøske 
samfund. Tidligere har det knebet gevaldigt med 
bevillinger, som var til at tage og føle på, men for 
et par år siden kom der pludselig skred i tingene, og 
den færøske lokalregering, Landsstyret, fordoblede 
uventet tilskuddet fra DKK 8 mio. til DKK 16 mio. 
til turismen.
   ’Det betød også, at vi blev i stand til at ansætte en 
professionel person som direktør for visitfaroeis-
lands,’ fortæller Johannes, der finder, at man i Guðrið 
Højgaard har fået den bedst tænkelige chef for 
øgruppens turistvæsen: 
   ’Vi har nu styr på hele organisationen, og 
Færøernes Statistik er koblet på, så man på 
professionel vis kan få tilgang til de tal, man finder 
af betydning og er relevante,’ tilføjer han.

Restaurant Àarsstova er en lille, hyggelig restaurant tæt på Havnen og 
Regeringsresidensen på Tinganes. Kvalitet og pris svarer til en god middagsrestaurant 

i Københavns centrum. Àarsstova indgår i Johannes Jensens imperium.
Øverst ses Hotel Thorshavn (i billedets midte) – og billedet til venstre er vin- og ølstuen 

Barbara.

Bakkafrost
I de 20 år, da Johannes ’solgte fisk over hele verden’, 
var færøske Bakkafrost et af de foretagender, han 
arbejdede for, og da firmaet for seks år siden skulle 
supplere sin bestyrelse, var det kun naturligt at rette 
forespørgsel til en mand, der kendte både firmaet og 
markedet på global basis.
   Således tog Bakkafrost kontakt til Johannes, der 
allerede på det tidspunkt havde markeret sig både 
lokalt og uden for Færøerne i forbindelse med Hotel 
Føroyar.
   Med andre ord svarede Johannes ja på henven-
delsen, og siden 2009 har han som næstformand i 
bestyrelsen været med til at styre Færøernes 

ubetinget største eksportforetagende, som i April 
Kvartal i år opnåede et driftsresultat på DKK 303 
mio.
   Overskuddet i samme kvartal beløb sig til DKK 
191 mio. ud af en omsætning på DKK 800 mio.
   Selvom Bakkafrost delvist er et familieforetagende, 
hvor den nuværende administrerende direktør, Regin 
Jacobsen, er søn af en af grundlæggerne, så har 
Johannes ikke skyggen af familierelation til firmaet, 
og han er i øvrigt det eneste bestyrelsesmedlem, der 
heller ikke har aktier i virksomheden. Han er blevet 
indvalgt ene og alene på grundlag af sine erfaringer 
med markedsføring af fiskeriprodukter tillige med de 
teoretiske kundskaber, hans eksaminer dokumenterer.
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Fhv. Spies-medarbejder tog hustruen med på jobrejse til badehotel, 
hvilket besøg fik forelskelsen til at blusse op på ny.

Novelle af Mette Rosenkrantz Holst.

EFTER FIRE NATTEVAGTER følte Louise sig 
fuldstændig splattet. Men nu var det gudskelov 
fredag, og hun havde fri i weekenden. Hun hang sin 
hvide sygeplejerskekittel ind i metalskabet.    
   Uden for hospitalet faldt juniregnen ned fra de lavt 
hængende skyer. Hun skævede til uret, før hun satte 
sig op på cyklen. Hvis hun trådte hårdt til i pedalerne, 
kunne hun måske nå hjem og sige farvel, inden 
Jesper kørte ungerne i skole. 
   Da hun trådte ind i entréen, styrtede Jesper rundt, 
endnu med skjorten uknappet, for at finde 10-årige 
Sophias ene gummistøvle, mens 11-årige Noah stadig 
sad ved morgenbordet og halvsov henover skålen 
med havregryn med ymerdrys på. Nynne, fra Jespers 
første ægteskab og ligeledes 11 år, var ved at gøre sig 
klar ude i badeværelset.
   ’Noah,’ råbte Jesper. ’Tag nu at blive færdig!’ 
   ’Hold nu op med at råbe sådan, Jesper. Han er jo 
bare træt.’
   Hun bøjede sig ned, lagde en arm om drengen og 
gav ham et kys på kinden.
   ’Far er bare skidesur,’ mumlede Noah. 
   ’Far er lidt stresset,’ trøstede hun, mens hun gik 
i gang med at lede efter den forsvundne, regnbue-
farvede gummistøvle. Hun fandt den halvt gravet 
ned i legetøjet, der flød over hele stuegulvet,
   ’Henter du ungerne i eftermiddag?’ spurgte hun 
Jesper, der kastede et febrilsk blik på uret.
   ’Ja, ja selvfølgelig,’ svarede hun. ’Hvornår kommer 
du hjem?’ fortsatte hun – mens hun hjalp Sophia i 
støvlen og derefter samlede datterens lyse, filtrede 
hår i en hestehale.
   ’Jeg véd det ikke. Jeg har et vigtigt møde med en 
potentiel kunde sent i eftermiddag. Måske trækker 
det ud …’
   ’Nå, hvem er nu det?’ 
   ’En rigmand, der for nylig har overtaget et luksus-
badehotel oppe på Nordkysten, i Hellebæk.’ 
   ’Hold da helt op; det lyder virkelig spændende!’
   ’Det er i alt fald spændende, om jeg når at komme 
ud af døren, så jeg kan få forberedt noget fornuftigt 
inden mødet med ham. Kom så unger! Fart på!’ 
   ’Slap nu af, Jesper,’ sukkede hun, mens hun i næste 
øjeblik selv for ud ad døren med alle tre unger. 

Fyret fra Spies Rejser
Louise samlede armene om sig og spejdede efter 
bilen, der forsvandt i lidt for høj fart ned ad villa-

vejen. Tidligere havde hun og Jesper aldrig sagt 
farvel uden først at give hinanden et saftigt mundkys. 
Endnu tidligere havde de talt sammen. Og for meget 
længe siden havde de haft tid til hinanden.    
   Men det var alt sammen, før de fik børnene og 
huset, før Jesper var blevet fyret fra sit faste job hos 
Spies Rejser og var startet som selvstændig reklame-
mand. Nu bestilte han ikke meget andet end at hænge 
i for at få det til at løbe økonomisk rundt, mens hun 

havde ansvaret for, at det hele hang sammen på 
hjemmefronten.
   Når hun havde sovet et par timer, måtte hun se 
at få gjort rent, handlet ind og komme til bunds i 
vasketøjsbunkerne. Hun lagde sig ind i soveværelset 
og forsøgte at falde i søvn. Men tankerne kredsede 
hele tiden om Jespers møde med rigmanden, der var 
blevet ejer af badehotellet i Hellebæk. Den tidligere 
mangeårige ejer af hotellet hed Harry Rasmussen, 
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men han havde nu solgt det til den rigmand, som 
Jesper skulle mødes med.
   Engang havde hun, mens Jesper arbejdede hos 
Spies, altid hjulpet Jesper i den kreative proces med 
at finde på idéer og reklameslogans. De havde grinet 
og livligt diskuteret livet og oplevelserne på arbejds-
pladsen. Men når de nu talte om hans arbejde, var det 
kun om økonomien i det. 
   Hvis Jesper fik den ny kunde på krogen, ville det 
give dem et økonomisk pusterum. Måske ville der 
også blive råd til en lille sommerferie – en tur til 
Lalandia på sydsiden af det skønne og smukke 
Lolland, som ungerne så længe havde plaget om? 

   Men et badehotel? Hvordan ville Jesper bære sig ad 
med at markedsføre sådan ét? Det eneste kendskab, 
hun havde til den slags, var, at hun som helt ung 
havde været stuepige på et håbløst, gammeldags og 
faldefærdigt hotel, der havde ligget helt ned til en 
strand i Øst-Jylland.    
   Klientellet på det hotel havde været ældre men-
nesker, hvis opfattelse af ferie og afslapning også 
havde hørt en svunden tid til. Vage, diffuse billeder 
af et blikstille hav begynder dog at træde frem på 
hendes indre nethinde – og en duft af fyrretræer og 
hybenroser dukkede op i hukommelsen. Hun kom 
i tanke om, at det også var den sommer, hun havde 

oplevet sin allerførste stormende forelskelse i den 
høje, flotte receptionist, Max. Han havde aldrig 
rigtigt blandet sig med de andre unge sæsonansatte. 
Måske skyldtes det, at han jo var noget ældre, 
nærmest en voksen mand, i alt fald i hendes optik 
dengang. Men hvad havde han været? Først i 
trediverne, måske? 
   Louise mærkede søvnen snige sig ind på sig – og 
overgav sig endelig til den.  

Bolognaise-pasta
Louise havde for længst hentet ungerne og var i gang 
med aftensmaden, pasta Bolognaise. Tanken om, 

Hellebæk Badehotel lukkede og slukkede i 1978 og blev dengang ombygget til 
ejerlejligheder. Salget af disse gik noget trægt i begyndelsen, men da først en halv 
snes var blevet solgt, kom der skred i salget, og resten blev så at sige revet væk.
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at hun i aften ikke skulle af sted på arbejde, gjorde 
hende let til mode. Hun havde også købt en flaske 
rødvin, som hun og Jesper måske kunne tage et glas 
af i aften, når ungerne sov – hvis de da var i stand til 
at holde øjnene åbne så længe! 
   Da Jesper trådte ind ad hoveddøren, vendte hun sig 
mod ham:
   ’Hvad så? Hvordan gik mødet?’
   ’Det gik sådan set okay,’ lød det fra Jesper. 
   ’Mor, har du husket at købe slik til Disnyesjov?’ 
brød Noah ind. 
   ’Ja, men I skal spise først,’ nikkede hun. 
   ’Hvad er det for noget slik?’ spurgte Nynne. 
   ’Matadormix!’
   Louise hældte pastaerne i gryden med det kogende 
vand. 
   ’Han vil have nogle forslag til slogans,’ fortsatte 
Jesper, da der tilsyneladende ikke var flere spørgsmål 
fra børnene. ’Men jeg mangler i den grad inspiration,’ 
stønnede han med et opgivende blik ud ad vinduet, 
hvor regnen stadig silede ned. ’Jeg er fuldstændig 
tom for ideer med hensyn til, hvad der skal kunne 
lokke nogen til at holde ferie på et dansk badehotel!’ 
   ’Det kan være, du lige skal op og se det først,’ var 
Louises kloge råd. Hendes mor, Inger, kunne have 
sagt det samme.
   ’Ja, det er klart. Jeg tager derop i morgen,’ svarede 
han, mens han undgik hendes blik.
   ’I morgen? Men det er jo weekend!’ kom det 
prompte fra Louise.
   Jesper forklarede, mens han strøg en træt hånd 
gennem håret:
   ’Kunden rejser til udlandet på mandag, og mit 
oplæg inklusiv et overbevisende slogan skal ligge 
klart, når han kommer tilbage fredag næste uge.’ 
   ’Vi har ikke set hinanden hele ugen,’ sukkede hun 
samtidigt med, at hun rystede opgivende på hovedet. 
   ’Så kunne du jo tage med derop?’ forslog Jesper 
som ved en pludselig indskydelse. ’Du plejede jo at 
være så god til at inspirere mig, når jeg før i tiden fik 
sådan nogle opgaver. Engang, da Simon roste mig 
for mit arbejde, turde jeg slet ikke fortælle, at det rent 
faktisk var dig, der havde hjulpet mig.’
   ’Og nu mener du så, at jeg kan få lov at rende rundt 
og tysse på ungerne, så de ikke forstyrrer dig i dit 
arbejde? Ærligt talt, Jesper, det var ikke det, jeg 
havde mest lyst til!’ 
   ’Vi kunne få dem passet?’ foreslog Jesper. 
   ’Passet?’ gnæggede hun og rystede træt på hovedet. 
’Vi har altså fået børn for, at vi skal være sammen 
med dem!’
   ’Ja, det véd jeg da godt. Men du ved også godt, at 
vi mangler pengene!’

Stamgæsterne på Borgerkroen
Næste morgen var børnene afleveret hos hendes 
mor på Ordrupvej. Hun og Jesper sad i bilen på vej 
op mod Nordkysten. De havde udtømt de sædvanlige 
samtaleemner om de praktiske foranstaltninger 
derhjemme og den skrantende økonomi. 
Meteorologerne, der havde lovet sol i weekenden, 
lod dog heldigvis til for en gangs skyld at få ret. 
   Da de efter nogle få kilometers kørsel op ad 
Helsingør-motorvejen drejede fra for at tage den 
sidste bid mod ’Nordens festlige Hjørne’ ad Strand-
vejen, brød solen for alvor frem på himlen. De 

passerede Skotterup Kro lige før Snekkersten og kom 
i samme moment til at tænke på hin søndag eftermid-
dag, hvor de havde spist en vidunderlig frokost på 
netop det sted og var blevet betjent af værten Egon 
Dideriksen himself. Det var ikke specielt billigt, men 
det var supergodt.
   Men i dag fortsatte de helt frem til Helsingør og 
passerede DSB-færgerne lige uden for Stations-
bygningen, mens Kronborg Slot markerede sig ovre 
på den anden side af Havnen, hvor også de svenske 
LB-færger havde sine færgelejer. 
   Det hele var den rene idyl. Jesper foreslog en 
lille pause med en øl eller en kop formiddagskaffe 
på Borgerkroen. Her plejede han at kigge ind, når 
han havde ærinde i Helsingør-området. Normalt 
var der mange svenske gæster i restauranten, hvis 
stampublikum dog mest bestod af lokale folk, bl.a. 
byens borgmester Knud Axelsen foruden markante 
journalister som Birger Mikkelsen, Poul Støvring, 
Tom Danielsen, Pernille Warrer m.fl. samt Helsingør 
Dagblad’s allestedsværende fotograf Lars Johannes-
sen. Ikke uden grund blev Borgerkroen også kaldt 
Kulturens Mekka.
   Men Louise syntes, de i stedet skulle fortsætte 
direkte til Hellebæk. Så kunne de tage Borgerkroen 
med dens tilsyneladende intellektuelle skare af 
stamgæster næste gang, de kom til Hamlets By. 
Og sådan blev det.
   Ad Nordre Strandvej fortsatte de til Hellebæk, kun 
få minutters kørsel fra Helsingør. Men lige før, de 
nåede helt frem til Hellebæk Badehotel, ringede 
Jespers mobiltelefon. Louise lænede opgivende 
kinden mod sideruden. Hvis ikke det var børnene, 
der altid afbrød deres samtaler, var det hans arbejde!
   ’Okay,’ hørte hun Jesper sige, mens en ærgerlig 
grimasse gled hen over hans ansigt, ’det forstår jeg 
selvfølgelig godt; det er der så ikke noget at gøre ved. 
Men jeg har min kone med. Vi kan sagtens selv gå 
rundt og indsnuse atmosfæren. Jeg skal nok have 
en masse fremragende ideer klar, til vi ses i næste 
uge. Hold da helt op – det var da ellers noget af et 
tilbud …!’
   Da Jesper havde slukket telefonen, vendte han sig 
mod Louise: 
   ’Kunden er blevet forhindret i at komme og møde 
mig. Men han tilbød, at vi bare kunne tjekke ind, 
spise en god middag, blive heroppe og overnatte på 
hans regning!’ 
   Hun trak uimponeret på skulderen. Hun syntes 
ærlig talt, at der havde været mere fornuftige ting, de 
kunne bruge deres tid på – som at køre hjem og være 
sammen med deres børn! Desuden havde Jørgen, 
Jespers mors nye mand, lovet at komme og hjælpe 
med nogle reparationer i huset. 

Forkerte side af Strandvejen
Det viste sig, at det var samme gamle badehotel, som 
Louise fra tid til anden havde besøgt sammen med 
sine forældre. Langt tilbage i tiden hed det Aalsgaard 
Kro, men siden 1919 havde det haft navnet 
Hellebæk Badehotel og haft sin nuværende 
beliggenhed helt fremskudt til Strandvejen, 
officielt med navnet Nordre Strandvej – om end 
på den ’forkerte side’ af vejen, som man skulle 
krydse, når man ville ligge på stranden eller hoppe 
ud i Øresunds blå bølger. 

   Bag hotellet lå en skov med velduftende fyrretræer. 
Redskabsrum, cykelskur etc., der var opført i 
gammelt træværk, var nymalet og stod nu flunkende 
hvide med solens stråler reflekterende i de 
nysprodsede vinduer. Selve hotelejendommen var 
opført i hvide kalksten, som signalerede, at der var 
tale om et moderne hotel – i modsætning til de fleste 
andre danske badehoteller, der sædvanligvis mindede 
om 1800-tallet eller i det mindste som fra tiden før 
Anden Verdenskrig.
   Bildækkene knasede henover gruset på 
parkeringspladsen, der i forne tider var til stor 
irritation for Harry Rasmussen – den aldrende 
hotelejer, der nu havde solgt hotellet – fordi gæster til 
Julebækhuset ofte, og specielt i weekenderne, gjorde 
brug af hotellets parkeringsplads.
   Da Louise og Jesper stod ud af bilen, lød kun 
fuglesang og summen af bier fra de blomstrende 
hybenbuske, som voksede på den solbeskinnede 
skråning, der førte direkte ned til den hvide 
sandstrand. Her var ganske vist dejligt at ligge 
og nyde både sol og udsigt, hvorimod vandet fra 
stranden og mange meter ud var fyldt med både 
små og større sten.
   Imidlertid var det ikke stranden, der havde 
førsteprioritet hos Jesper, der gik op ad trappen til 
receptionen, mens hun skød solbrillerne op i panden 
og rettede blikket mod balkonen, hvor en tjener i 
sort forklæde skænkede hvidvin i glassene for et par 
gæster. Hun smilede vemodigt – engang havde det jo 
været hende, der svedende i en stivet uniform havde 
serveret drinks for de gamle, snobbede gæster, om 
end det dengang var på et badehotel i Jylland.
   ’Kommer du?’ kaldte Jesper utålmodigt. 
   ’Ja, men slap dog af,’ snerrede hun. 
   Nu havde han fået hende lokket med herop, så 
skulle han vel ikke også skynde på hende, mente hun.

Værelse nr. 9
Receptionisten fortalte, at der tidligere havde hængt 
dystre malerier på de hessianbeklædte vægge. Det 
gjorde der ikke længere. Nu var væggene malet i lyse 
farver, og gulvene var rå og sæbeskurede – men 
udsigten fra de fire meter høje sprodsede 
dobbeltdøre, der førte direkte ud til den parklignende 
have, var ifølge den snakkesalige receptionist den 
samme, som den altid havde været. 
   Sikke et arbejde, det havde været at pudse dem, 
genkaldte Louise sig fra sine egne oplevelser i det 
jyske. Men mens hun havde stået på stigen og pudset 
de høje glasdøre, havde hun samtidig nydt, at Max, 
der stod bag skranken, fulgte alle hendes bevægelser 
med intense blikke og flirtende kommentarer. Hun 
havde været så vild med ham. Det havde næsten 
givet elektrisk stød, når han havde stillet sig så tæt 
ved hende, at hun kunne mærke hårene på hans arm 
røre hendes. 
   ’Velkommen til,’ smilede en kollega til den 
mandlige receptionist, en ung kvinde, og rakte dem 
en nøgle med beskeden:
   ’Værelse 9. Op ad trappen og hen for enden af 
gangen. Vor ny ejer har også bedt mig om at 
reservere bord til jer i restauranten i aften.’  
   ’Tak, men vi véd nu ikke, om vi bliver her så 
længe,’ svarede Jesper, mens han sendte Louise et 
tøvende blik.
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   ’Nej, det finder I bare ud af,’ smilede den unge 
dame, ’men I er i hvert fald mere end velkomne.’
   Da de trådte ind i værelset, mindede det hende 
om, at det var netop på et værelse med nummeret 9, 
at hun på det jyske badehotel 20 år tidligere havde 
mistet sin uskyld. Hun nævnte ikke noget for Jesper 
om den oplevelse.
   Han var nu gået i gang med at pakke sin computer 
og kamera ud på den store seng. 
   Louise åbnede i stedet ud til altanen, stillede sig 
med armene hvilende på gelænderet og rettede 
tankefuldt blikket ud mod havet. Hun så Helsingborg 
på den anden side af Sundet til højre – og i lige linje 
over Sundet lå Sofiero Slot, der tidligere havde været 
sommerresidens for den svenske kongefamilie, men 
som nu var kommet i Helsingborg Stads eje.

Afskedsfest på stranden
Mens hun stod på balkonen og kiggede ud over 
Sundet, lukkede hun øjnene for en stund og drømte 
sig tilbage til tiden på badehotellet i Jylland. Hun 
erindrede sig den sidste sæson, hun arbejdede dér.    
   Da man havde nærmet sig sæsonafslutningen, 
og hotellet var næsten tømt for gæster, skulle der 
lukkes ned. Men Max, der havde flirtet med hende 
hele sommeren, havde stadig ikke taget initiativ til 
at gå skridtet videre. Hun havde været så forelsket, 
helt syg om hjertet ved tanken om, at hun nu aldrig 
ville få ham at se igen. Hun havde derfor bidt al sin 
generthed i sig og rødmende inviteret ham med til 
afskedsfesten, som alle de unge sæsonansatte ville 
holde på stranden samme aften.    
   ’Vil du meget gerne have, at jeg kommer med til 
den fest, så kommer jeg,’ sagde Max, der havde lænet 
sig frem over skranken og kigget hende dybt og 
drillende i øjnene. 

   ’Ja, det kunne være sjovt,’ stammede Louise, før 
det intense øjeblik blev afbrudt af sæsonens sidste 
gæster, der checkede ud. 
   Til afskedsfesten havde hun siddet sammen med de 
andre rundt om bålet – og imens en af de sæson-
ansatte havde spillet guitar, havde alle sunget med. 
Men hun følte ikke andet end uro over, at han endnu 
ikke var dukket op.
   ’Smil,’ kom det fra en stemme, der viste sig at være 
Jespers. Han kunne godt se, at Louise stod i sine 
egne tanker. Hun blev vækket brat op til nutiden.
   ’Jeg tager lige et par billeder af værelset og 
udsigten her oppe fra, så skal jeg rundt og se resten 
af etablissementet. Vil du med?’
   ’Ærligt,talt, Jesper. Kan du ikke bare selv få det 
overstået, så vi kan køre hjem og hente ungerne? 
Du har slet ikke fristet til at blive her?’
   Hun rystede på hovedet med et undertrykt gab.
   Jesper sagde ingenting, men i et øjeblik tænkte han 
tilbage på årene hos Spies. Selvom han var blevet 
fyret fra firmaet, så havde det været en god tid. 
Og i hvert fald kunne han ikke huske, at nogen af de 
kvindelige medarbejdere nogensinde havde takket 
nej til noget, der havde udsigt til at blive både sjovt 
og frækt. 

Følte sig naiv og misbrugt
Da Jesper havde forladt værelset, lagde hun sig ned 
på sengen. Mens sommersolen dansede ind gennem 
gardinerne og kastede lyspletter op ad væggen, gled 
hun igen tilbage i minderne. De sidste gløder i bålet 
var brændt ud, da Max endelig dukkede op. I næste 
øjeblik mærkede hun hans bløde læber mod sine. 
   Uden et ord førte han dem, med armen om hendes 
skælvende skulder, ind på det mennesketomme hotel 
og åbnede døren til værelse nr. 9. Her klædte han 

hende erfarent af og kærtegnede hende over hele 
kroppen, før de endeligt hengav sig til hinanden, 
som hun havde drømt om hele den sommer. 
   Da de bagefter lå side ved side, sukkede hun 
lykkeligt:   
   ’Hvornår ses vi igen?’
   ’Jeg er gift, så det gør vi ikke,’ svarede han og 
rullede ud af sengen.  
   ’Er du gift?’ udbrød Louise og forstod pludselig 
ingenting. ’Men jeg troede,’ stammede hun med 
gråd i halsen, ’hvorfor har du så...?’
   ’Vent du bare, til du selv er blevet gift, fået børn 
og har travlt med at betale terminen, så vil du forstå, 
hvorfor! For hvis du vil have flirt, spænding og 
romantik, bliver det heller ikke i dit ægteskab, du 
finder det!’
   Det eneste, hun imidlertid havde forstået, var, at 
Max aldrig havde gengældt hendes følelser, men 
bare havde leget med dem. Hun havde følt sig så 
naiv, misbrugt og sønderknust.

’Tid til nærvær’
’Nå. Nu har jeg vist været rundt og set det hele,’ 
sagde Jesper, da han efter en times tid vendte tilbage 
til værelset og lagde kameraet tilbage i tasken.
   Louise var for anden gang på godt en time blevet 
revet ud af sin drøm fra ’gamle tider’.
.  ’Jeg har vist også fundet på nogle slogans, jeg kan 
arbejde videre med derhjemme: værelser med udsigt, 

Borgerkroen i Strandgade i Helsingør, tæt på 
Havnen, besøges af mange svenskere og er 
desuden samlingssted for byens intellektuelle 
elite af politikere og journalister. Jesper foreslog 
en hurtig øl eller en kop formiddagskaffe på 
vejen mod Hellebæk, men Louise ville direkte 
videre til Hellebæk Badehotel. Til gengæld 
lovede de hinanden ’at kigge ind’ på den 
tidligere skipperkro næste gang, deres vej 
faldt forbi.
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lækre omgivelser, gastronomisk køkken, wellness 
center... Skal vi se at køre hjemad?’
   Hun rystede på hovedet:
   ’Jeg har ringet til min mor. Hun vil gerne passe 
ungerne til i morgen.’
   Jesper vendte sig overrasket mod hende:
   ’Men du havde da ellers så travlt med, at vi skulle 
komme hjem til dem?’ 
   ’Ja, det er rigtigt, men nu har jeg haft tid til at 
tænke mig om,’ smilede hun, ’og jeg tror også, at jeg 
har fundet på et slogan: Skab tid til nærvær med din 
partner – og skab gode minder for livet!’
   ’Det er jo et genialt slogan,’ sagde Jesper, da de 
samme aften sad i restauranten efter en god middag 
og havde delt en flaske rødvin. ’Hvordan kom du på 
det?’ 
   ’Det kom bare lige pludselig til mig,’ smilede 
Louise. 
   Der var jo ingen grund til at indvie ham i minderne 
om hendes unge, knuste hjerte. Det var jo trods alt 
for længst helet igen. I stedet rakte hun ud efter hans 
hånd og foreslog, at de gik en tur op gennem den 
gamle, brostensbelagte Bøssemagergade med de små 
arbejderboliger fra Krudtfabrikkens epoke eller hen 
forbi Julebækhuset mod rigmandskvarteret Højstrup 
– og talte om dem selv og om fremtiden.    

Fandt tilbage til hinanden
Da Louise og Jesper næste formiddag afleverede 
nøglen i receptionen, var det da også helt nye minder, 
de tog med sig fra badehotellet – men for Louises 
del ikke fra et badehotel i Jylland, men Hellebæk 
Badehotel ved Helsingør. 
   Både hun og Jesper sad med et henført smil og 
snakkede og grinede i bilen på vejen hjem. De havde 
kun været væk i mindre end et døgn. Men på den 
korte tid havde de allerede fundet tilbage til hinanden 
igen. Det var som, at det, at de havde revet en dag 
ud af kalenderen, brugt tid sammen til at tale og 
elske, var det, de begge havde savnet, men som de 
havde haft alt for travlt til at give udtryk for over for 
hinanden. 
   ’Måske var det også det, som Max skulle have 
forsøgt med sin kone,’ tænkte hun – i stedet for at 
flirte med purunge, naive piger. Måske var det i det 
hele taget dét, alle burde gøre ind imellem, tænkte 
hun. Det var i alt fald ikke sidste gang, hun og Jesper 
gjorde det. Det var de allerede enige om. 
   Spørgsmålet var selvfølgelig, om de ville få råd til 
et ophold på et dyrt badehotel. Denne gang havde det 
jo været ganske gratis. Men det var i og for sig også 
ligegyldigt. I bund og grund handlede det jo ikke om 
penge eller om det sted, man var sammen. Bare det 
at man var sammen. Det slogan ville nok ikke sælge, 
men det var jo ikke mindre sandt af den grund.
   At Louise kort tid efter besøget i Hellebæk desuden 
konstaterede, at hun på ny var gravid, gjorde ikke 
lykken mindre.

Louise og Jesper fandt tilbage til forelskelsens lykkelige 
dage efter mindre end et døgns ophold på Hellebæk 
Badehotel. De var enige om, at det i hvert fald ikke skulle 
være sidste gang, at de på den måde rev en dag eller to 
ud af kalenderen for at være sammen, tale sammen og 
have det godt med hverandre. De følte sig som 
nyforelskede igen. Og det mest kontante resultat af 
opholdet i Hellebæk var en fornyet graviditet hos Louise.
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REYKJAVIK

FÆRØERNE

EDINBURGH

BERGEN

BILLUND

AALBORG

KØBENHAVN

BARCELONA

PALMA DE MALLORCARuteprogram 2015 & 2016
RUTE   FLYTYPE  SOMMER  VINTER

KØBENHAVN  Airbus A319  3x daglig  2x daglig

BILLUND   Airbus A319  5x ugentlig  2x ugentlig

AALBORG   Airbus A319  2x ugentlig  via CPH

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

BARCELONA   Airbus A319  1x ugentlig

MALLORCA  Airbus A319  1x ugentlig

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

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

*) Edinburgh flyves ikke mellem 5. januar og 17. marts 2016
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Af Preben Jack Petersen.

PETER CHR. JENSEN, hoteldirektør og fhv. 
luftkaptajn, nu pilot, kom for fem år siden til roret i 
det underskudsgivende Ruths Hotel og fik lynhurtigt 
skabt sorte tal på bundlinjen samtidigt med, at han 
forvandlede hotellet i Gl. Skagen til et ikon, som 
både det bedre borgerskab samt jetset-folkene hvert 
år i sommertiden kredser om for at se på alle de andre 
kendisser og, ikke mindst, for selv at blive set.
   At flere års underskud – året før Peters indsættelse 
lød det på DKK 12,3 mio. ud af en omsætning på ca. 
DKK 25 mio.! – efter kun få år ændredes til sorte tal 
på bundlinjen, skyldes en betydelig indsats fra Peter 
og hans medarbejdere, hvorimod de første step for 
at gøre hotelvirksomheden til et ikon allerede var 
lagt af hotellets tidligere ejer, G4S-guruen Jørgen 
Philip-Sørensen. Alene dennes tilstedeværelse om 
sommeren var nemlig nok til at gøre hotellet kendt, 
men også til noget af en myte. Jørgen havde sit hotel 
i Gl. Skagen som sin oase, hvor han kunne slappe af 

fra dagligdagens stress, hvilket han ofte gjorde i gode 
venners lag. Han var en udpræget levemand, der satte 
pris på god mad med tilhørende gode vine. Men der 
var ikke tale om et liv i sus og dus, og han var ikke af 
den type, der bevidst førte sig frem.
   Når han havde gæster på besøg i Skagen, blev der 
afregnet ved Kasse 1, så ingen kunne beskylde ham 
for at tørre regningen af på hotellet. Det var altså ikke 
ejeren og hans venner, der forårsagede det million-
store underskud. Måske havde det i stedet at gøre 
med mangel på en professionel ledelse.

Sheraton og d’Angleterre
Peter, der blev redningsmanden for Ruths Hotel, 
stammer fra Aalborg, hvor forældrene, schweizisk-
fødte Aloisia og Hugo Jensen, i 1960 købte landbru-
get Scheelsminde i udkanten af Aalborg af De Dan-
ske Spritfabrikker, der gennem mange år havde avlet 
kartofler på stedet til brug for produktion af akvavit. 
Ægteparret Jensen skilte sig imidlertid af med kartof-
felavlen og indrettede i stedet gården til camping og 

senere til hotel. Og under navnet Hotel Scheelsminde 
har stedet været kendt siden da.
   Efter sin skolegang i Aalborg kom Peter i lære som 
tjener. Faget var ikke ligefrem fremmed for ham, for 
selvfølgelig havde han i drengeårene hjulpet til på 
forældrenes hotel, så han vidste, hvad han gik ind til.
   To af landets mest anerkendte hoteller, Sheraton og 
d’Angleterre, begge i København, var de steder, hvor 
Peter fik henholdsvis sin uddannelse og efterfølgende 
virke. Men allerede i 1979 overtog han sammen 
med hustruen Mona driften af Scheelsminde og efter 
faderens død i 1998 også ejerskabet.
   Scheelsminde fremtræder i dag som et klassisk ho-
tel i moderne stil. Driften er for nogle år siden lagt i 
hænderne på datteren Anemette (35) og svigersønnen 
Danni (40), der ligeledes har overtaget majoriteten 
(70 pct.) af ejerskabet.  De har frisket op med diverse 
moderniteter samtidigt med, at de har holdt fast i 
fortidens atmosfære.
   Fra mandag til torsdag/fredag henvender hotellet 
sig til forretningsmanden af den mere gammeldags 

Ruths Hotel blev et ikon
Peter Chr. Jensen, fhv. luftkaptajn hos Maersk Air, har succes med det landskendte Ruths Hotel i Gl. Skagen

Peter Chr. Jensen (t.h.) og Skagens turistchef, René Zeeberg, har altid en god dialog 
sammen om udviklingen af turismen i Skagen. René er glad for at have et fyrtårn som 
Ruths Hotel i porteføljen. På billedet er de to herrer fotograferet foran Ruths Hotel.
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Ruths Hotel blev et ikon type, dvs. i form af det, man i forne tider kaldte for 
handelsrejsende, der skulle besøge alle sine kunder 
i by og på land, inden han før næste weekend rejste 
hjem til familien.
   Fredag, lørdag og søndag bejler man til familierne 
i hele Aalborg-regionen, og talrige er de traditionelle 
familiearrangementer i form af runde fødselsdage, 
sølv- og guldbryllupper etc., som har fundet sted på 
Scheelsminde, siden Spritfabrikkerne ophørte med 
sin kartoffelproduktion på stedet. Musikken har 
ofte været ’klassisk sølvbryllupsmusik’ leveret af 
den lokale kapelmester Lars-Palle, som har været 
populær især hos de ældre årgange.
   På den hotelfaglige side har Scheelsminde gennem 
en længere årrække været medlem af hotelkæden 
Best Western, og Peter synes, det medlemskab har 
fungeret udmærket: 
   ’Men i øvrigt er der jo ikke så mange kæder at 
vælge mellem på det danske marked,’ tilføjer han. 
   Hvad fremtiden byder for Hotel Scheelsminde, er 
ikke givet i dag. Men som Peter udtrykker det:   
   ’Mona og jeg har jo overladt ledelsen og det meste 
af ejerskabet til børnene, og desuden er jeg for nylig 
fyldt 60 år, så hotellets fremtid ligger ikke i mine 
hænder, men i Anemettes og Dannis. Og hvilke 
planer, de har, véd jeg ikke noget om. Men mon ikke 
de blot udvikler virksomheden langsomt hen ad vejen 
uden de store, radikale ændringer – det skulle jeg da 
tro. Hotellet kører jo godt og stabilt,’ smiler Farmand.

Aalborg Airport Hotel
Peter har også haft en finger med i opførelsen af 
det nye lufthavnshotel, Aalborg Airport Hotel.
   Idéen til hotellet var lufthavnsdirektør Søren 

Svendsens, men han kunne ikke finde nogen interna-
tional hotelkæde, der var interesseret i at gå finansielt 
ind i projektet. En dag luftede han idéen over for 
Peter, der prompte reagerede positivt: 
   ’Den er jeg med på,’ fløj det ud af munden på 
ham. Og kort tid efter var brikkerne faldet på plads. 
Løsningen hed Asger Enggaard, Nord-Jyllands store 
entreprenør-konge.
   Der blev regnet grundigt på tallene, og inden her-
rerne fik set sig omkring, var man i gang. Lufthavnen 
solgte det fornødne areal ’til en fornuftig pris’, og 
de bredeste skuldre tilhørte firmaet A. Enggaard, der 
dermed også påtog sig det største læs.
   Peters andel i risikoen blev indretningen af hotellet 
og driften af samme. 
   Driften gik ikke i udbud. Den holdt man indendørs, 
idet den selvsagt blev overladt ’til børnene’, som 
Peter ynder at omtale datter og svigersøn trods disses 
halvvoksne alder.
   Aalborg Airport Hotel har 64 værelser, og gang-
tiden mellem hotel og lufthavn udgør kun et par 
minutter. 
   Ved projekteringen er truffet forberedelse til 
yderligere 52 værelser, men Peter er jo ikke jyde for 
ingenting, så han synes, man lige skal trække vejret, 
før man går i gang med næste etape. Eller sagt på en 
anden måde: Hotellet, som det står nu, skal først være 
rentabelt, før man tager næste skridt.
   ’Men alligevel er det nok muligt, at Fase 2 kommer 
hurtigere end forventet,’ tilføjer han surrealistisk.

Bornholm, Kandestederne og plejehjem
Indtil for et par år siden var Mona og Peter også ejere 
af to sommerhoteller på Bornholm. De var begge 

forpagtet ud til folk uden for familien, så her skulle 
Peter blot sørge for, at forpagtningsafgiften kom 
hjem som aftalt.
   Seneste skud på stammen er en restaurant i tilknyt-
ning til et nyopført plejehjem i Hasseris ved Aalborg. 
Svalegården, som er restaurantens navn, er måske 
ikke den billigste løsning for plejehjemsbeboerne at 
benytte:
   ’Men,’ siger Peter, ’det koster jo også mere at bo på 
d’Angleterre end på et missionshotel.’
   I det familiære hotel- og serviceforetagende indgår 
desuden to gamle badehoteller i Kandestederne, 
mindre end 10 kilometer fra Skagen. Hotellerne, 
Hjorths henholdsvis Kokholms Hotel, er ejet af 
entreprenørfirmaet A. Enggaard – samme virksom-
hed, som gik ind i lufthavnshotellet – men de drives 
af Mona, der værner om stedets charme og om 
gæsterne, af hvilke mange er de samme år efter år. 
Hvad der skal ske på stedet fremover, er endnu uvist. 
A. Enggaard har en plan om at nedrive de to hoteller, 
der har set bedre tider end i dag, og i stedet opføre et 
antal rækkehuse. Lokalbefolkningen har imidlertid 
protesteret, og hvad resultatet bliver, vides ikke i 
skrivende stund.
   
Respekt og anerkendelse
Ved siden af sin karriere som hotel- og restaurant-
mand har Peter haft en tilværelse som erhvervspilot. 
Det skete ved, at han ’for sjov’ læste til pilot, mens 
han var tjener i København.
   Da han var færdig med pilotuddannelsen, fik han 
job i taxiflyselskabet Muk-Air, der havde speciali-
seret sig på transport af post om natten. Fra Muk-Air 
gik turen videre til det langt større og højt respekte-

Det er vigtigt, at køkkenchefen har forståelse for sin udadvendte position,’ siger Peter Chr. 
Jensen. ’Gæsterne interesserer sig i langt større grad for, hvem som er køkkenchef end, 
hvem som er stedets direktør.’ Peter har et godt samarbejde med Dennis Juhl. De taler 
dagligt sammen om menukortet for de nærmest kommende dage.
    Bag bardisken ses Anne Hønggaard, der er 2. års kokkeelev, og som ifølge både Peter 
og Dennis ‘klarer sig rigtigt flot.



38 Ruths Hotel blev et ikon

rede Maersk Air, hvor han efter nogen tid avancerede 
til kaptajn. I det A. P. Møller-ejede selskab arbejdede 
Peter i så mange som 20 år, og det blev hovedsaligt 
efter et arbejdsskema, hvor han kunne flyve på 
hverdagene og passe sit job hjemme på Hotel 
Scheelsminde i weekend’erne.
   Den økonomiske turn-around, han har gennemført 
på Ruths Hotel i Gl. Skagen, af affødt respekt viden 
om – både i branchekredse og i erhvervslivet som 
helhed. Og at han ved siden af de økonomiske 

resultater samtidigt har formået at gøre Ruths Hotel 
til et ikon, et af Skagens fyrtårne, som ’alle de 
kendte’ flokkes om i sommertiden, har ikke gjort 
respekten og anerkendelsen af hans indsats mindre.
   Ruths Hotel er det eneste af de større hoteller i 
Skagen, som holder åbent året rundt.
   ’I vinterhalvåret kommer der også turister til byen, 
men primært er det lokalbefolkningen samt mange 
sommerhusejere, som er på besøg i weekend’erne, 
som er vore gæster,’ fortæller Peter. ’De kommer 

Peter Chr. Jensen med hustruen Mona ved Hjorths Hotel i Kandestederne. 
Selvom både Hjorths og Koksholms har nået saneringsalderen, protesterer 
lokalbefolkningen mod nedrivning til fordel for nybyggede rækkehuse.

allerede fra morgenstunden, oftest iført badekåber, 
for at hente frisk morgenbrød fra vort eget bageri 
samt morgenaviserne, hvor vi markedsfører Jyllands-
Posten, Børsen, Berlingske og Politiken. Og en god 
lunch efter en lang travetur ud i klitterne er også 
efterspurgt, og endelig mødes vi selvfølgelig af 
situationen, hvor Mor skal have fri om aftenen,
hvorfor det bliver en middag i vort brasserie.’

   Om sommer-publikummet oplyser Peter, at det er 
en blanding bestående af såkaldte jetsettere af dem, 
befolkningen kender fra Billedbladet, Se og Hør 
m.fl., foruden forretningsfolk fra de øvre lag samt 
politikere af diverse observanser. Disse mennesker 
véd, at når de opholder sig på Ruths Hotel, så 
kan de ikke blot se notabiliteterne og sågar også 
celebriteterne, men så bliver de også selv observeret 
og kan indregne sig som kendis.
   Journalisterne har klart for sig, at Ruths Hotel er 
omdrejningspunktet for de gode historier, så i Uge 
29, sommerens højdepunkt i Skagen, er Ruths Hotel 
belejret af pressefolk, der alle er på jagt efter 
’sommerens historie’.

Kasseroller og stegepander
’Rent faktisk har jeg svært ved at forstå den 
egentlige årsag til, at Ruths Hotel har fået æren af at 
være centrum for al den opmærksomhed,’ siger Peter, 
der dog ikke lægger det mindste skjul på, at situa-
tionen passer ham udmærket. Han vil ikke afsløre, 
hvor stor omsætningen var i Uge 29 i den forløbne 
sommer, men han afviser ikke, at den nok udgør det 
samme som tre andre sommeruger tilsammen:

Aalborg Airport Hotel blev indviet i efteråret 2014. Hotellet har 56 værelser. Entreprenørfirmaet 
A. Enggaard har investeret i bygningen, mens Peter Chr. Jensen har satset på indretning og løsøre.
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   ’Selv om vi forretningsmæssigt selvsagt er ovenud 
glade for Uge 29, så skal vi hele tiden huske, at vi 
ikke kan slappe af den øvrige tid. Ingen forretning i 
Skagen kan leve af Uge 29 alene, men den skæpper 
godt i kassen, og frem for alt medvirker den til at 
give Skagen en kolossal mængde PR, som i sig selv 
er mange penge værd,’ fastslår han.
   Udover, at Ruths Hotel som helhed er et 1. klasses 
hotel, har Peter helt bevidst kørt en satsning på husets 
køkken med fokus på køkkenchefen – lige meget om 
det har været franskmanden Michel Michaud, 
Thorsten Schmidt fra Malling & Schmidt i Aarhus 
eller koreanskfødte Dennis Juhl:
   ’Man kan ikke fortælle om et køkken uden at 
berette om køkkenchefen,’ siger Peter. ’En kasserolle 
og en stegepande kan ikke snakke og har ingen 
historie. Der skal et menneske til for, at der findes 
en god historie. Derfor har jeg sørget for at engagere 
nogle dygtige køkkenchefer, hvor publikum går efter 
både navnet og den gode mad, de producerer.’ 
   I dag kan Peter Chr. Jensen konstatere, at hans 
måde at præsentere hotellet på, har båret frugt. Han 
indser, at navnet Ruths Hotel udgør et ikon:
   ’Jo,’ bekræfter han, ’fremgangsmåden har givet 
pote.’ 
   Gennem de seneste år har Ruths Hotel været det 
mest omtalte provinshotel i den landsdækkende 
presse. Også norske og svenske aviser har besøgt 
Ruths Hotel og rapporteret derfra. Hotellet har fået 
flere spaltemillimeter omtale end nogen af 
konkurrenterne uden for hovedstaden. 
   Med en vis stolthed fortæller Peter gerne om den 
udtalelse, den nu pensionerede Bella Center-direktør, 
Arne Bang Mikkelsen, fremsatte for to år siden, da 
han offentligt betegnede Ruths Gourmet som 
Danmarks ubetinget bedste restaurant:
   ’Det var flot sagt af en mand, der dengang selv 
drev stor restaurantvirksomhed,’ kommenterer 
Peter Chr. Jensen i dag.

Indgangen til Hjorths hotel udstråler 
både hygge, landlig idyl og nostalgi.

Anetmette og Denni Bühlmann, datter henholdsvis 
svigersøn til Mona og Peter Chr. Jensen, har overtaget 
Scheelsminde Hotel samt Aalborg Airport Hotel og 
forestår driften af begge virksomheder.

Jørgen Philip-Sørensen døde 18. januar 2010 

og blev begravet på kirkegården i Gl. Skagen, 

der ligger som baghave til Ruths Hotel.
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· 106 værelser
· 4 stjernede konference- og mødelokaler 
· Restauranten KOKS, Gras Cafe i lobbyen & 24/7 reception
· Gratis parkering, biludlejning & bus service til lufthavnen

Unikke
Hotel Føroyar

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

Et unikt sted at kombinere  
arbejde og afslapning

Hotellets beliggenhed er vores varemærke. Med græstørv på taget ligger det 
på en frodig bjergskråning med flot udsigt  over havet – så kommer du ikke 
nærmere naturen. Panoramaudsigt over Tórshavn og omegn.
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Selvom det i sig selv ikke var værd at feste over 10 årsdagen for 
lukningen af Maersk Air, var flere end 200 medarbejdere fra det 
hedengangne luftfartsselskab samlet på Hotel Hilton i København 
fredag 18. september til en hyggelig og fornøjelig komsammen.
   Allerede kort tid efter, at A. P. Møller Mærsk i 2005 havde afhændet 
Maersk Air til en gruppe islandske forretningsfolk, der hurtigt viste, at 
de agtede at lukke selskabet som en selvstændig virksomhed, tog en 
gruppe af Maersk Air’s medarbejdere initiativ til stiftelse af foreningen 
MA-X.
   Med afholdelse af første komsammen i 2006 har der siden været 
sådanne ‘møder’ hvert år, fortrinsvis på Søpavillionen i København, 
men også på Hilton. Imidlertid er deltagerantallet blevet stadig mindre 
år for år.
Nogen er faldet bort, andre har fået jobplacering i udlandet, og nogen 
har måske været forhindret i at deltage af familiemæssige årsager.
   Bestyrelsen havde derfor varslet, at 10 års festen måske ville være 
den sidste i rækken. Den var til gengæld en så stor succes, at 
bestyrelsen nu overvejer alligevel at fortsætte med arrangementerne.
   Flere billeder fra arrangementet på Hilton publiceres i næste udgave 
af TRAVEL BUSINESS.

Maersk Air staff markerede
10 årsdagen for lukning

Bestyrelsens festudvalg - Erik Køster, Bodil Windeløv, Pernille 
Thorsen, Niels Essemann, Christina Thyrring, Vivian Adelfest, 
Birgit Laustsen og Lis Nielsen - der alle fortjente stor ros for 

det vellykkede arrangement.

Flere end 200 X-Maersk’ere deltog i arrangementet 
på Hotel Hilton i Kastrup. Adskillige af de mandlige 

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

klædeskabet. En rigtig flot og elegant aften!



Maersk Air staff markerede 10 årsdagen for lukning



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



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

(Begge citater om Hotel Arctic er fra TripAdvisor 2014)

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

"

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

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

www.hotelarctic.com

”

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