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Leif Vase Larsen – arbejdende 
bestyrelsesmedlem hos Jet Time.

Martin Møller Nielsen – medejer af 
Jet Time med ca. 33 pct.

Jørgen Holme – ny administrerende 
direktør i Jet Time.

larS THUESEN vil kæmpe 
ufortrødent for igen at få 
luftfartsselskabet Jet Time 
op at stå.
   Han har dannet et lille 
team, der skal assistere 
ham med genoprejsningen. 
Det består af milliardæren 
Martin Møller Nielsen fra 
Nordic aviation Capital, 
Jørgen Holme , der er ny 
administrerende direktør i 
Jet Time, den succesrige 
leif Vase larsen, tidligere 
topmand hos Kuoni i 
Schweiz, fhv. Scandlines-
direktør Tage reinert samt 
advokat peter Schäfer fra 
advokatfirmaet lett.
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Svenskerne 
forårsager kaos 
i trafikken til og 

fra Kastrup
ID-KONTROLLEN AF PASSAGERER, der rejser med tog fra 
København til Malmö, har haft den negative virkning på 
antallet af rejsende til Københavns Lufthavn, at omkring 
halvdelen af kundemassen på togene er ’forsvundet ud i 
den blå luft’. Mere konkret er passagertallet i første kvartal 
i år, i forhold til samme kvartal i fjor, svundet ind med flere 
end 160.000!
   Oplysningen om den enorme nedgang i togtrafikken 
til Københavns Lufthavn er givet af lufthavnsadmini-
strationen, for hvem tallet er kommet som en betydelig 
overraskelse. Sandsynligvis er DSB, som i forvejen har haft 
megen bævl og store udgifter på kontrollen, selv blevet 
lige så overrasket.
   DSB-ledelsen samt de passagerrederier, der driver rute-
trafik fra danske havnebyer til svensk territorium, blev pr. 
4. januar pålagt at garantere, at de rejsende er i besiddelse 
af gyldigt ID-legitimation. Rederierne har måttet engagere 
personale, der ved passagerernes ombordstigning for-
langer at se ID-papirer, hvorimod DSB har fundet det nød-
vendigt at anmode passagerer, der ankommer med tog til 
Kastrup, om at forlade toget og efter kontrol gå til et tog på 
en anden perron for at komme videre til Sverige. Kun der-
ved kan DSB føler sig sikker på, at togene til Sverige ikke 
medbringer passagerer uden gyldig ID-legitimation.

Bøder til transportselskaberne
At trafikselskaberne, således også DSB, skal pålægges 
at udføre den kontrol, er vedtaget ved lov af Riksdagen i 
Stockholm.
   Alternativet til kontrolsystemet ville være, i hvert fald 
teoretisk, at svenskerne forbød danske tog at medbringe 
passagerer til Sverige, og at tog- og færgekommunikation 
mellem de to lande dermed gik i stå.
   For at sætte situationen endnu mere på spidsen har 
de svenske myndigheder også meddelt, at der udstedes 
bøder på op til DKK 50.000 for hver passager, som noget 
trafikselskab bringer til Sverige uden gyldige indrejsepa-
pirer.
   Den idé har svenskerne fået inspiration til af de britiske 
myndigheder, der siden 1990’erne har opkrævet bøder på 
mellem DKK 3.000 og 10.000 af de luftfartsselskaber, der 
lander i engelske lufthavne med passagerer, der ikke har 
indrejsepapirerne i orden. Desuden pålægges samme luft-

fartsselskaber at tage de illegale personer med tilbage til 
det land, de er rejst fra.
   Hvor store beløb, DSB mister på grund af det formind-
skede passagertal, vides ikke. Men i tillæg til de mistede 
billetindtægter er ID-kontrollen på Kastrup forbundet med 
betydelige udgifter for DSB til kontrollanter hyret ind fra 
private vagtfirmaer.

’Sagen er en skandale’
Via et læserbrev i Berlingske blev transportminister Hans 
Christian Schmidt allerede i begyndelsen af året opmærk-
som på, at noget var ved at udvikle sig helt skævt. Han lo-
vede at tale med sin svenske kollega, Anna Johansson, om 
muligheden for at finde en anden løsning. Men siden er 
intet sket.
   Set med svenske øjne er problemet, at når flygtninge 
først står på svensk jord og siger ’asyl’, så er Sverige tvun-
gen til at modtage dem. Men når englængerne har kunnet 
finde ud af at sende sådanne personer tilbage til landet, de 
nærmest kommer fra, må Sverige vel også kunne gøre det.
   Både Socialdemokraterne og SF kalder sagen for en skan-
dale. 

TRAVEL BUSINESS

160.000 togrejsende opgav i årets første kvartal DSB til Københavns Lufthavn
– og forsvandt i stedet over i metro-toget, taxi eller anden transportform.
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På Ruths hotel er nøgleordet kvalitet, uanset om I ønsker weekendophold, wellness, 
restaurantbesøg, natur, kultur, selskaber, møder, konferencer eller en oplevelse udover 
det sædvanlige. Vi har jo det hele, og vi deler det gerne med vores gæster. 

Ruths Brasserie

www.ruths-hotel.dk

Ruths Gourmet

Behandlinger som massage, 
manicure og pedicure mod forud-
bestilling på telefon 9844 1124.

Seasons Spa

Ruths Pejsestue
Nyd en kop kaffe / te og lækker 
hjemmebag i hyggelige omgivelser.

oplev autentisk fransk mad og 
uhøjtidelige omgivelser.

tradition & Innovation. oplev 
en af landets bedste restauranter. 
Find menuen på vores hjemme-
side www.ruths-hotel.dk

Vi indrømmer det gerne
Vi elsker at forkæle vores gæster
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Jet Time
Lars Thuesen har dannet et redningshold med 
Jørgen Holme i førersædet, hvorefter den 
almindelige opfattelse er, at Jet Time overlever.

Af Preben Jack Petersen
preben@travelbusiness.dk

4 Jet Time overlever

 Lars Thuesen er majoritetsejer i Jet Time med cirka to tredjedele, og han er 
selskabets bestyrelsesformand. Trods de mange problematikker i og omkring 

selskabet og desuden også med et andet af hans ‘legetøjer’, nemlig Basis Bank, 
synes han ved godt mod og ser lyst på fremtiden.

   ‘Når man har omkring 700 mennesker, der er afhængig af mine firmaer for at 
få deres udkomme ved hvert månedsskifte, ser man selvfølgelig på sine forret-

ninger med stor seriøsitet. Men derfor behøver tingene jo ikke at være kedelige,’ 
siger en optimistisk Lars.
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Jet Time’s flåde består af 30 fly, hvoraf 
halvdelen er B-737’re i forskellige størrelser 
og den anden halvdel ATR-fly, ligeledes i 
diverse udgaver. Halvdelen af ATR’erne flyver 
for SAS på regionale ruter og er malet i SAS’ 
farver. I strategiplanen indgår, at flyflåden 
skal reduceres til halvt så mange fly og halvt 
så mange typer.

overlever
KAN LARS THUESEN RIDE stormen af, når det gælder krisen 
i luftfartsselskabet Jet Time?
   Det spørgsmål blev aktuelt efter offentliggørelsen af 
regnskabet for regnskabsåret 2014/15, der udviste et 
minus på DKK 142 mio., ligesom egenkapitalen er ’borte 
med blæsten’. Og selvom ingenting er bevist endnu, så er 
den almindelige bedømmelse hos de personer, der udgør 
både inderkredsen omkring Lars samt hans nærmeste  
omgangskreds, at han løser problemet. Hvad de bygger 
den vurdering på, er dog forskelligt fra mand til mand.
   Lars lægger ikke skjul på, at det voldsomme negative  
resultat kom som noget af en overraskelse for ham, og 
lige nøjagtigt den faktor virker bekymrende på nogle af  
omgivelserne.
   Ganske vist havde Jet Time vist nogle negative tendenser 
gennem de seneste regnskabsår, men fra to-cifrede under-
skud i den mindre skala til et minus på mere end DKK 140 
mio. er et stort spring. Og hvordan kunne en så betydelig 
ændring komme som en overraskelse for en erfaren for-
retningsmand, der følger sine virksomheder nøje? Det er 
der mange, som ikke forstår, og her har Lars haft noget af 
et forklaringsproblem.

’Tabte overblikket’
Det allerførste, Lars foretog sig, da virkeligheden gik op 
for ham, var at fyre Jet Time’s administrerende direktør,  
luftkaptajn Klaus Ren. Det var både en velovervejet beslut-
ning på de indre linjer og samtidigt et signal til omverden 
om, at man selv var klar over, at der var noget galt, og at 
man allerede havde reageret.

   Lige siden sin entré i dansk luftfart, nærmere betegnet 
i selskabet Muk Air og senere Maersk Air, havde Klaus 
haft ry for at være pålidelig og en dygtig pilot. Men dér, 
hvor kæden hoppede af for ham, var, da Jet Time vok-
sede hurtigere end, hvad planlagt var fra begyndelsen. 
Det gjaldt ikke mindst kompleksiteten med de mange 
forretnings-platforme, hvor Klaus tabte overblikket og 
dermed mistede kontrollen med virksomheden. I Maersk 
Air havde samme situation aldrig været aktuel for Klaus, 
fordi samtlige beslutninger blev truffet af bestyrelsen  
henholdsvis på direktionsplan, nærmere bestemt af  
topchefen Bjarne Hansen og vicedirektør Ole Dietz.
   I november 2015 fik Klaus Ren, reelt set, sin fyreseddel.  
Men Lars havde på det tidspunkt ikke efterfølgeren på 
plads, så Lars og Klaus indgik aftale om, at Klaus blev  
siddende i chefstolen, indtil Lars havde fundet ud af, hvem 
der skulle blive ny administrerende direktør.
   I januar i år kom Lars frem til, at Teddy Zebitz, der havde 
været Country Manager Denmark for Gulf-selskabet  
Emirates, siden selskabet blev on-line på København  
mandag 1. august 2011, skulle være den ny Jet Time-chef, 
og den ansættelse blev der i sig selv også lidt opmærk-
somhed omkring. Spørgsmålet gik på, om Teddy var blevet  
afskediget fra det Dubai-baserede luftfartsselskab, eller 
om han blot så en større udfordring i at stå i spidsen for Jet 
Time. Hos Emirates blev Teddy efterfulgt af Morten Balk, 
tidligere Lufthansa-gruppen og før den tid Finnair. 
   Lars mente, at han havde fundet den helt rigtige mand 
i Teddy til at efterfølge Klaus, og han omtalte den nye Jet 
Time-chef som en genialitet med sans for ’styring i små 
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kasser’. Dermed skulle man forenkle kompleksiteten til et 
færre antal separate enheder og på den måde have fuld-
kommen kontrol over hvert forretningsområde.

Først vraget – derefter ansat
Imidlertid skulle Teddy Zebitz ikke blive gammel i sit 
nye job. Han nåede med nød og næppe at holde en tale 
på receptionen for Jet Time’s 10 års jubilæum, hvor han  
informerede medarbejdere og gæster om de forenklinger 
i firmaets struktur, som bestyrelse og direktion havde  
vedtaget, og som han nu skulle føre ud i livet.
   Receptionen fandt sted i Jet Time’s nye lokaler på Amager 
Strandvej nær Københavns Lufthavn torsdag 31. marts, og 
umiddelbart før receptionens start var ledelsen i selskabet 
samlet for at tage officielt afsked med Klaus Ren.
   Lars Thuesen er dygtig til at holde sådanne ceremonier. 
Lars takkede Klaus mange gange for hans store indsats i fir-
maet, og tilhørerne fik indtryk af, at Klaus selv havde valgt 
at sige farvel,
   ’Vi kommer til at savne dig,’ sagde Lars henvendt til Klaus. 
Tilhørerne fik næsten tårer i øjnene.
   Efter det interne goodbye-party deltog Klaus i recep-
tionen på lige fod med medarbejdere og gæster udefra. 
Klaus så glad og tilfreds ud og hilste på gæsterne, som var 
han stadigvæk selskabets direktør. Lars’ tale til ham følte 
han som et skulderklap, og den check, han gik derfra med, 
har der helt sikkert heller ikke været nogen fejl på.
   Under receptionen sagde Lars til TRAVEL BUSINESS:
   ’Fyret eller ikke fyret – det ændrer jo ikke på, at Klaus har 
været med fra starten, og at han har gjort en stor indsats 
for firmaet. En sådan mand behandler man da ordentligt, 
og selvfølgelig skulle han derfor også have en pæn afsked.’
   Derefter gik der kun to måneder – april og maj – før Teddy 
Zebitz var en saga blott hos Jet Time. Officielt hed det, at 
Lars Thuesen var tilfreds med Teddys præstationer, men at 
der skulle nye kræfter til for at implementere selskabets 
nye strategi, og at det var årsagen til, at Teddy måtte vige 
sin plads. Den forklaring var dog kun den halve sandhed.
   Hvad Lars Thuesen ikke oplyste, var det faktum, at Lars 
allerede i perioden før Nytår havde haft forhandlinger 
med luftfartsmanden Jørgen Holme, som dog takkede nej 
til CEO-jobbet, idet han fandt de nye strategiplaner meget 

Jørgen Holme hoppede ind på posten som administrerende direktør, 
efter at Teddy Zebitz var blevet fyret i maj. Jørgen betegnes som 

‘driftssikker’ og en mand, der kan sit kram. Kort og godt står der stor 
respekt omkring hans navn. Senest har han været engageret af det 

færøske luftfartsselskab Atlantic Airways, som han har fået på ret køl 
med ny strategiplan etc.

Klaus Ren, luftkaptajn, opdagede for sent, at 
Jet Time var ved at løbe løbsk og fik trukket 

i bremsen lang tid efter, at det burde være 
sket.

for svage, hvorfor der, ifølge Jørgens opfattelse, stadigvæk 
var en risiko for konkurs.
   I løbet af marts fik Lars imidlertid økonomien så meget 
på plads, at han på ny rettede henvendelse til Jørgen.  
Efter ‘moden opfattelse’ 
sagde Jørgen denne gang ja, og herefter skulle Lars skille 
sig af med Teddy hurtigere end kvikt.
   Teddy forlod firmaet diskret ud gennem bagdøren – og 
snart efter satte Jørgen Holme sig til rette i chefstolen.

Hurtige direktør-rokader
Jørgen Holme har senest vakt opmærksomhed på 
Færøerne ved at gennemføre en turn-around hos Atlantic 
Airways, hvor han både udviklede en ny strategiplan og 
samtidigt ændrede regnskabsresultatet fra det ene år til 
det andet med 132 pct. – vel at mærke i positiv retning.
   Jørgen Holme og Lars Thuesen er ikke af helt samme  
årgang, men alligevel er aldersforskellen ikke overvæl-
dende. Mens Lars rundede de 60 i slutningen af marts, har 
Jørgen passeret de 55.
   Hos både Air Greenland og Spanair besad Jørgen stil-
linger på lederniveau, og hos SEB Card såvel som Atlantic 
Airways stod der administrerende direktør på visitkortet.
   I øvrigt er den måde, Jørgen blev ansat på hos Jet Time, i 
store træk en parallel til omstændighederne omkring hans 
engagement på Færøerne, hvor han efterfulgte sprade-
bassen, nuværende Folketingsmedlem Magni Arge. Hos 
Atlantic Airways var der dog ikke tale om, at han forinden 
var blevet vraget, men begge steder blev hans ansættelse 
meddelt stort set først, da han sad ved sit skivebord! 
   Den gamle historie om dengang, hotelejer og general-
konsul Oscar Pedersen åbnede hoteller og restauranter 
i København og Nord-Sjælland på løbende bånd, synes 
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således igen at have fået aktualitet. Ved indvielsen af 
Kystens Perle i Snekkersten var gæsterne inviteret til kl. 13, 
og mens de indbudte, med udenlandske ambassadører og 
andet godtfolk i spidsen, væltede ind ad hoveddøren, blev 
håndværkerne gelejdet ud ad bagdøren. Samme billede 
synes at have gjort sig gældende ved chefskifterne hos 
både Atlantic Airways og Jet Time.

’Ydmyg og driftssikker’
At Lars Thuesen var uheldig med ansættelsen af Teddy  
Zebitz, opvejes nok så meget af, at han i anden omgang fik 
bragt Jørgen Holme ind i stalden hos Jet Time. 
   Der er ikke meget – hvis der overhovedet er noget –  
Jørgen ikke véd om luftfart, og dertil har Lars fået en  
person, der på alle måder er samvittighedsfuld og loyal 
overfor sin arbejdsgiver, ligesom han er retfærdig, om end 
krævende, overfor medarbejderne. 
   Han er desuden aktiv på ’hele feltet’ uden at være  
synlig. Han betegnes som ydmyg overfor sine omgivelser. 
Og hvad man til fulde fik bekræftet på Færøerne, var, at der 
var dækning for den beskrivelse, man havde indhentet om 
ham fra forskellige sider – nemlig at han var ’driftssikker’. 
Aldrig blev noget overladt til tilfældighederne.
   Jørgen var engageret hos Atlantic Airways fra november 
2013 og to år frem. Hans opgave bestod i at udarbejde en 

ny strategi for selskabet for derefter at sætte den i værk, 
inden en færøsk direktør skulle overtage roret. 
   Han havde fuldført projektet ’før tid’, idet han overleve-
rede stafetten til sin efterfølger, Jóhanna á Bergi, pr. 1.  
september 2015.
   Bestyrelsesformanden i Atlantic Airways, storkøbmand 
Niels Mortensen, udtrykte offentligt sin begejstring for  
Jørgen Holme og det arbejde, han havde udført. Han 
sagde i færøsk presse, at det var ’mesterligt gjort’ af Jørgen 
Holme.
   Spørgsmålet, der nu stilles, lyder:
   Overlever Jet Time? Kan Jørgen også få det selskab på ret 
køl?
   Bestyrelsesmedlemmerne i selskabet nikker ja. Og  
formanden, der også er virksomhedens hovedejer, Lars 
Thuesen, tilføjer:
   ’Med Jørgen Holme som holdets anfører er mit svar et 
ubetinget ja. Jørgen kan styre butikken. Han vil kunne 
vende vor kritiske situation til en succes i det udfordrende 
og konkurrenceprægede marked. Jørgen har evnerne, og 
han har erfaringen. At Jet Time er nogle gange større end 
Atlantic Airways, er uden betydning. Teknikken er den 
samme.’

Jet Time har 20 Boeing 737-fly i forskellige 
størrelser og af diverse typer.
Desuden består selskabets flåde af et 
lignende antal ATR-fly.



8 Jet Time overlever

LARS THUESEN er den populære levemand, der 
spænder vidt og bredt
   Ser man på hans generalieblad, har hans to 
grunduddannelser – bankvæsen og luftfart – 
præget ham i hans videre løbebane, selvom der 
har været talrige sidespring til andre brancher, 
der for kortere eller længere tid har interesseret 
ham.
   Tiden i Privatbanken, nuværende Nordea, var 
en egentlig uddannelse, hvorimod ’uddannelsen’ 
hos Janne Carlzon i SAS mere var en følge af, 
hvad Lars havde lært i Privatbanken, end det 
havde noget at gøre med en egentlig luftfarts-
uddannelse. I SAS blev han nemlig koncern-
finansdirektør, og på det plan har Lars i hvert fald 
aldrig lært at udfylde et ’vægt-og-balance’-
skema eller for den sags skyld beskæftiget sig 
med ticketing eller nogen anden form for 
passagerservice. Alligevel er luftfart blevet en 
vital del af hans liv – ikke mindst i hans egenskab 
af passager hos mange forskellige luftfarts-
selskaber.   
   De store penge tjente Lars hos britiske Airtours, 
hvor chefen David Crossland nærmest forgyldte 
den unge dansker. Og den første store, professio-
nelle investering gjorde Lars sammen med gode 
venner i rederiet HH-Ferrries (Helsingør-Helsing-
borg) i slutningen af 1990’erne, og det punkt i 
Lars’ tilværelse regner han selv som starten på 
hans epoke som ’professionel pengemand’.
   
Fair Play
Om Lars som menneske kan man sige, at han 
som helhed har været en populær skikkelse hos 
sine omgivelser, og den position har han skabt 
sig uden noget egentligt ønske om at være 
populær. Han har blot besiddet nogle egenska-
ber, som folk, han har været i kontakt med, har 
værdsat, og derved er populariteten opstået af 
sig selv.
   En af de vigtigste egenskaber, han er kendt 
for, er nok, at han holder, hvad han lover. Faktisk 
udtalte han det selv indirekte, da han for en halv 
snes år siden blev interviewet af TRAVEL PEOPLE. 
Han sagde dengang:
   ’Når man laver forretninger med mange forskel-
lige mennesker, kan man ikke vinde hver gang. 
Men uanset resultatet har jeg et ønske om altid 
at afslutte et forretningsforhold på en måde, 
så jeg kan se min partner, modpart eller, hvad 
det måtte være, i øjnene, hvis jeg senere møder 
vedkommende på min vej.’
   Mange personer med erfaring i at lave forret-
ning med Lars bekræfter, at han lever op til sine 
egne idealer – altid Fair Play. Ikke nogen dårlig 
karakteristik at bære rundt på …!

Fejl-ansættelser
To problemfyldte cases af nyere dato er luftfarts-
selskabet Jet Time og netbanken Basis Bank.
   Da Basis Bank for ikke så mange måneder siden 
fik besøg af Finanstilsynet, var det med et krav 
om forhøjet indskud med et trecifret million-
beløb. Nu var Basis Bank langt fra det eneste 
pengeinstitut, hvor ejerne måtte til lommerne for 
at gøre den statslige myndighed tilfreds.
   Hvorfor Lars Thuesen og hans rådgivere i 
banken ikke havde forudset kravet om forhøjet 
egenkapital, er ikke kendt – bortset fra en udta-
lelse i pressen om, at der forelå divergerende 
meninger mellem Finanstilsynet og bankens 
ledelse om antallet af usolide bankkunder i 
forhold til massen af solide.
   Jet Time er et mere åbenbart problem, hvor der 
fra alle sider er peget på den snorklede komplek-
sitet i forening med en meget for svag ledelse. 
Således mener flere iagttagere i dag, at Klaus 
Ren burde være vippet ud for flere år siden. Han 
havde format og styrke til at køre Jet Time, da 
det var et mindre selskab med kun fire fly, men 
den voldsomme ekspansion, hvor man kom op 
på et stykke over 20 fly, nærmere 30, havde han 
ingenlunde muskler til.
   Hvorfor Lars ikke var opmærksom på proble-
met omkring Klaus, kan man kun gætte på. En 
nærliggende årsag kan være, at Lars har haft alt 
for mange jern i ilden til også at skaffe sig den 
fornødne indsigt i de problemer, der endnu ikke 
var kommet op til overfladen, men som lurede 
lige om hjørnet.

Axel lavede underskud 
’Et uheld kommer sjældent alene,’ siger man. Og 
det gør en bommert tilsyneladende heller ikke.
   Første bommert var som nævnt ikke i tide at 
udskifte Klaus Ren på posten som administre-
rende direktør, selvom alarmklokkerne havde 
ringet i hvert fald i to år.
   Næste bommert var herefter at ansætte den 
forkerte mand som efterfølger til Klaus. Lars stod 
i slutningen af 2015 med to kandidater til posten 
– en god mand og en mindre god mand.
Den absolut dygtigste af dem, Jørgen Holme, 
sagde nej tak til jobbet, fordi han fandt økono-
mien i selskabet meget for svag, og han ville ikke 
have sit navn impliceret i en eventuel konkurs.
   Derefter gik Lars videre til næste kandidat, 
Teddy Zebitz, som sagde ja med det samme.
   At han ikke var den rigtige mand til CEO-job-
bet, stod hurtigt klart for Lars, som - efter at have 
fået økonomien på plads - igen henvendte sig til 
Jørgen Holme, der denne gang sagde ok.
   Fadæsen blev der så rettet op på, da Teddy 

Zebitz pr. 1. juni blev udskiftet med Jørgen 
Holme.
   At vælge den forkerte mand til en lederpost, 
gjorde Lars sig også skyldig i, da han for fem år 
siden ansatte den tidligere rejsebureaumand, 
pensionisten Axel Chr. Rasmussen til direktør i 
Skandinavisk Bladforlag, der bl.a. udgiver Stand 
By og tidligere også Take-Off.
   Ikke blot gav Stand By underskud år efter år, 
mens Axel var chef, men hvad værre var, 
udgjordes af det forhold, at Axel gjorde sig 
uvenner med stort set samtlige medarbejdere 
på bladet, hvoraf flere flygtede til andre arbejds-
pladser.
   Axel blev efterfulgt af Lars’ private finansmi-
nister, Stig Thygesen, der i mangt og meget 
minder om Jørgen Holme – loyal, diskret, næsten 
ydmyg, mådeholden med brug af andres penge, 
pligtopfyldende, vidende, respekteret og ingen 
store armbevægelser. Udtrykket ’Lars Thuesens 
private finansminister’ hidrører fra, at Stig er 
administrerende direktør i Lars’ private holding- 
og investeringsselskab, Nosca A/S.

Den Populære levemand

David Crossland (billedet), topmand i Airtours i Man-
chester, var særdeles begejstret for Lars Thuesen, som 
han udnævnte til CEO for samtlige sine rejsebureauer 
world-wide foruden sektionen for krydstogter i Caribien, 
USA og Far East.
   Han endte med at aflønne Lars med DKK 1 mio. om 
måneden, hvilke penge blev grundlaget for Lars’ karriere 
som selvstændig forretningsmand.
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Nabo til Dronningen
Samtidigt med de forskellige problematikker i 
sine selskaber er Lars Thuesen levemanden, der 
nyder tilværelsen over god mad og et godt glas 
rødvin – det være sig på nogle af hovedstadens 
mange restauranter, i Hornbæk eller på rejse 
i udlandet. På de virkelig gode restauranter 
oplever han, når han har tid til rigtigt at nyde 
måltidet, en æstetisk og konceptuel side af 
gastronomien, der også er intellektuel. Men 
i sidste ende er det for Lars alligevel smagen, 
der fylder hukommelsen og fastgøres i hans 
sanseregister og dermed bliver en del af hans 
rejse. Den slags rejser har han, rent tidsmæssigt, 
dog for få af. 
   I København gør Lars gerne brug af Nørrebro 
Bryghus, når han skal holde en lille forretnings-
frokost. Nørrebro Bryghus ejer han sammen med 
Frederik Heegaard – to tredjedele til Frederik 
og en tredjedel til Lars. Lars betegner Nørrebro 
Bryghus som et af de bedre spisesteder i 
Dronningens København. Han beklager, at ikke 
flere har gjort samme opdagelse.
   Lars bruger også mange andre af byens res-
tauranter og spisehuse – mest til frokoster og 
sædvanligvis korte sådanne, dvs. max to timer. 
Lars har for vane at ’planlægge møder’ til ca. 2,5 
timer efter frokostens start, og det fortæller han 
sin gæst eller gæster ’i beklagende vendinger’ 
allerede ved frokostmødets begyndelse. Så 
véd de, at de emner, man skal nå igennem den 
dag, er begrænset til to timer. Af og til passer 
oplysningen om den efterfølgende mødeaftale 
slet ikke. Det er blot noget, han siger, for enten at 
komme tilbage til kontoret eller måske komme 
hjem og nyde et par sene eftermiddagstimer 
sammen med hustruen Bolette eller børnene, 
når de ellers er hjemme.
   Lars har altid været meget royalistisk indstil-
let. Han købte for fem år siden en lejlighed på 
fjerde etage på adressen Amaliegade 22 og blev 
dermed nærmeste nabo til Amalienborg Slot 
og således også til Kongefamilien. Fra sit 
køkkenvindue kan han kigge direkte ned i 
Dronningens køkkenhave, men selv siger han, 
at det er sjældent, han har benyttet sig af den 
mulighed. Hvad naboskabet til den royale familie 
derimod har afstedkommet, er, at Bolette er 
begyndt at købe Billedbladet hver uge, og Lars 
sniger sig til også at ’snuse’ lidt i de royale spalter.
   Selvom lejligheden øverst oppe i ejendommen 
Amaliegade 22 må karakteriseres som stor, så 
er den alligevel ikke stor nok til at opfylde Lars’ 
ønske om at have kontor i privatboligen. Derfor 
har han købt sig en endnu større lejlighed i 
Admiralgade, der løber parallelt med 
Amaliegade, og senere i år forventer Lars at flytte 
ind i den ny lejlighed samtidigt med, at 
lejligheden i Amaliegade bliver udbudt til salg.

Det Fedtede Hjørne
I mange år har Lars haft sommervilla i Hornbæk 
– først på Kystvej og senere på Lyngvej – og han 

nyder livet i den nordsjællandske sommerferieby, 
hvor han møder mange mennesker fra sin 
omgangskreds foruden folk, han både kender og 
ikke kender.
   Tidligere var en café, der af stamgæsterne 
kaldtes ’Det Fedtede Hjørne’ (fordi der altid stank 
af pommes frites og andre grillvarer), et af 
in-stederne i Hornbæk for Lars. Her mødte han 
en blanding af andre forretningsfolk samt diverse 
bumser, og på den café var alle på lige fod med 
hinanden. Her kaldte man en spade for en spade. 
Mens Wibroerne blev skyllet ned, sludrede 
gæsterne om alt fra finansrygter til banale 
sladderhistorier hentet i den lokale 
Helsingør Dagblad.
   Man behøvede ingen undskyldning for at sidde 
på ’Det Fedtede Hjørne’, men Lars forklarede 
alligevel overfor naboer og andre venner sin 
tilstedeværelse dels med, at stedet var nærmeste 
værtshus i forhold til hans bopæl, som dengang 
var på Kystvej, og tillige med at han herfra 
kunne holde øje med børnene, når de legede på 
stranden.

’en grønnere verden’
Det er nu flere år siden, Det Fedtede Hjørne 
lukkede og slukkede. Caféens publikum forflyt-
tede sig til Hansens Café et par hundrede meter 
længere mod øst. Hansens Café ligger dog flere 
klasser over standarden på Det Fedtede Hjørne, 
hvortil kan siges, at den kunne næsten heller ikke 
blive ringere. Men alligevel var det dér, man kom, 
og dér, man blev set.
   Til den pæne middag om aftenen går Lars 
helst med familien og vennerne på Kurbadet Ilse 
Jacobsen eller til Restaurant Olivia – de to mest 

velrenommerede spisesteder i dagens Sommer-
Hornbæk, hvor det for år tilbage var Søstrene 
Olsen, der inkasserede den benævnelse.
   For Lars er arbejdet lig med hans hobby. 
Han kan slet ikke se, hvordan han skulle få tid 
til at dyrke egentlige hobbies. Når han ser 
muligheden for at rive en dag ud af kalenderen, 
bruger han den på familien – hustruen og 
parrets fire børn.
   Stort set alt hans arbejde sker fra mobiltele-
fonen. Det véd man ikke mindst i Spies-koncer-
nen, der ved en personalefest i Spies-huset i 
København omkring årtusindskiftet viste en 
parodi på Lars. En medarbejder kom ind på 
scenen udklædt som Lars Thuesen. Iført en let 
krøllet rejsehabit og et noget nonchalant-bundet 
slips stod han med en halv snes mobiltelefoner 
hængende ud fra jakke- og bukselommer og 
rundt om halsen, og alle ringede, mens han efter 
bedste evne forsøgteat svare i dem alle sammen.
   Billedet er nok ikke helt så ekstremt i dag, men 
tendensen lever stadig hos manden, der siden er 
blevet både bankejer og luftfartschef.
   Når han bevæger sig rundt i København, vil han 
stadigvæk gerne kunne bruge tiden optimalt, 
hvorfor han altid lader sig transportere i taxi, 
hvorfra han kan telefonere fra det øjeblik, han 
går ind i bilen, til han stiger ud. Om sommeren, 
hvor han har Hornbæk som base, gør han brug af 
sin private Tesla-bil – uden at tale i telefon.
   ’Jeg vil gerne være med til at gøre vor verden 
CO2-fri,’ siger han. ’At køre Tesla, er mit bidrag til 
et grønnere og sundere miljø.’

Tu Amigo.

Lars Thuesens første store investeringsprojekt gjaldt HH Ferries på ruten Helsingør-Helsingborg. En ‘anden Lars’, som 
indgik i den dansk-svenske investorgruppe, var den søfartskyndige Lars Meijer (billede), søn af en af de store 
‘rederkonger’ på Kattegat i 60’erne, Henrik Meijer fra Lion Ferry (Halmstad-Aarhus-ruten).
   Lars Meijer var i øvrigt den første bestyrelsesformand i Jet Time, dog kun for et lille års tid.
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Fyret på 
gråt papir

         – men 
hvorfor?

Teddy Zebitz blev i maj fyret 
fra sin stilling som 

administrerende direktør 
hos Jet Time. 

Det skete efter kun få 
måneders ansættelse. 

Hvorfor blev han fyret og 
bortvist? 

Der går mange rygter. 
Men én ting er sikkert 
– at Lars Thuesen ikke 

     foretager et så drastisk skridt,
    uden der er en grund dertil.



Fyret på gråt papir - men hvorfor? 11

REYKJAVIK

FÆRØERNE

EDINBURGH

BERGEN

AALBORG

BARCELONA

PALMA DE MALLORCA

GRAN CANARIA

KRETA

BILLUND

KØBENHAVN

Som en central del af vores rutenet og et bærende element i vores 
strategi, har vi NORD-ruterne. NORD er udvikling og opbygning af et 
regionalt rutenet, der vil servicere det færøske erhvervsliv, befolkning 
og turister med frekvente afgange til vores nabolande i 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, Mallorca, Gran Canaria og Kreta.

Nyt og bedre 
RUTEPROGRAM

VORES RUTENETVÆRK 2016
BY   FLYTYPE  SOMMER  VINTER

COPHENHAGEN Airbus A319  3x daglig  2x daglig

BILLUND   Airbus A319  6x ugentlig  2x ugentlig

AALBORG   Airbus A319  2x ugentlig  via CPH

REYKJAVIK  Airbus A319  3x ugentlig  2x ugentlig

EDINBURGH  Airbus A319  2x ugentlig  2x ugentlig

BERGEN  Airbus A319  4x ugentlig  3x ugentlig

BARCELONA   Airbus A319  1x ugentlig

MALLORCA  Airbus A319  1x ugentlig

Atlantic Airways    Vága Floghavn    380 Sørvágur    Faroe Islands    Tel +298 34 10 00
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redningsholdet
Lars Thuesen har givet sig selv håndjern på og dermed sat sig selv under 
administration.

Af Preben Jack Petersen
preben@travelbusiness.dk

LARS THUESENS ’REDNINGSTEAM’, der har godkendt 
den nu foreliggende plan om refinansiering, og som har 
påtaget sig at efterse, at planen bliver efterfulgt, udgøres 
af personerne på nærværende side. Disse mennesker har 
med andre ord påtaget sig at genrejse Jet Time.
   I praksis kan man sige, at Lars har givet sig selv 
håndlænker på og sat sig selv under administration. Det 
har også været nødvendigt al den stund, at Lars er man-
den med ansvaret for, at Jet Time løb løbsk. Nok har Klaus 
Ren siden selskabets stiftelse i marts 2006 været den ad-
ministrerende direktør og dermed siddet med det formelle 

ansvar for den økonomiske status, men dels havde den 
gode luftkaptajn overhovedet ingen erfaring i at drive en 
virksomhed med 30 fly, dels troede han fejlagtigt, at han 
var sat i verden til blot at ’please’ ejeren, hvilket vil sige Lars 
Thuesen, selskabets bestyrelsesformand.
   Når Lars ’ofrede’ Klaus, var det ikke kun for at udråbe 
en syndebuk. Klaus var de facto ikke i besiddelse af de 
fornødne kundskaber, efter at virksomheden var vokset 
sig så stor, som den var. Og vigtigt var det for Lars at få 
udsendt et signal om, at man var (blevet) fuld opmærksom 
på problemet, og at man var i gang med at løse det.

Lars Thuesen – står stadigvæk i spidsen for Jet Time og dermed for selskabets 
genrejsning. Ingen kreditor har anmodet ham om at træde tilbage. Ingen aner 
heller, hvad man skulle stille op med selskabet, om Lars ikke var med. 

Jørgen Holme – er manden, der har påtaget sig at komme i mål med genrejsnings-projektet 
omkring Jet Time. Da Lars Thuesen henvendte sig til ham i slutningen af år 2015 og bad ham 

træde til som administrerende direktør, gik han regnskaberne igennem og vurderede 
mulighederne for en genrejsning af selskabet. Jørgen sagde nej tak til tilbuddet om at stå i 

spidsen for Jet Time.
   ’Planen ser rigtig ud, men finansieringen mangler jo at komme på plads,’ var Jørgens 

kommentar. ’Du må hjem og fylde nogle flere kontanter i selskabets portemonnaie,’ var hans 
besked til Lars.

   I stedet blev Teddy Zebitz ansat som CEO. Han var villig til at overtage ledelsen i den stand, 
selskabet befandt sig.

   I løbet af foråret gik kabalen op for Lars, hvorefter han straks rettede fornyet henvendelse til 
Jørgen Holme, der bor i Gentofte. Denne gang fandt Jørgen ’grundlaget for et samarbejde’ i 

orden og accepterede ansættelse. Han overtog CEO-sædet pr. 1. juni.
   Jørgen er ikke indvalgt i bestyrelsen, men deltager desuagtet i bestyrelsesmøderne.
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Peter Schäfer er advokat og indgår i advokatgruppen 
Lett. Han er allround Business Lawyer uden speciel 
erfaring med luftfart. Peter rådgiver i krydsfeltet mellem 
jura og forretning og har i kraft af sit medlemskab i flere 
danske bestyrelser indgående kendskab til erhvervslivets 
forhold.   Derved er han ’kampklar’ i næsten enhver 
tænkelig situation hos Jet Time, i hvis bestyrelse han nu 
har sæde.

Martin Møller Nielsen – den 51-årige flymilliardær fra Billund er 
en af de brikker, Lars måtte have til at falde på plads. Martin er 
medejer af Jet Time, men da krisen for selskabet åbenbarede sig, 
ville han trods alt ikke skyde flere penge i virksomheden. Derimod 
stillede han sig velvillig overfor et forslag om, at Jet Time kunne 
udsætte sine betalinger af lease-afgifterne til Martins selskab, 
Nordic Aviation Capital, i 18 måneder, dvs. til efteråret 2017, og 
denne ekstraordinære kredit giver Jet Time kapital at arbejde med 
i det næste halvandet år, hvilket var et af vilkårene for, at Jørgen 
Holme ville overtage CEO-ansvaret. Martin er medlem af Jet Time’s 
bestyrelse. 

John Uggerhøj er den egentlige ophavsmand til Jet Time. Han er 
også en af stifterne – og så er han Lars Thuesens fortrolige ven.
   John og Lars lærte hverandre at kende, da Lars var ansat som 
finanskoncerndirektør i SAS og havde til opgave at finde en køber 
til Scandinavian Leisure Group, som daværende SAS-chef, Jan 
Carlzon, ville slippe af med. SAS skulle jo være Bisinessman’s Airline.
   John var chef for Vingrejser i både Danmark og Polen, og de to 
mænd havde i anledning af det planlagte salg en hel del samtaler. 
Efter at salget til britiske Airtours med hovedkontor i Manchester 
var gået i orden, blev Lars ansat som CEO hos Airtours med særligt 
ansvar for SLG. Og lang tid gik der ikke, før Lars engagerede John 
til Airtours, hvor denne igen kunne arbejde med Vingrejser. I en lille 
halv snes år havde John og Lars et nært samarbejde i Manchester. 
   Venskabet fortsatte, efter at de begge var vendt tilbage til 
Danmark, og i 2005 fik John idéen til et flyselskab, der udeluk-
kende skulle servicere charterbranchen. John mødte Klaus Ren, der 
stillede op som CEO for selskabet, og manden med pengene kendte 
han i forvejen. Det var altså vennen Lars Thuesen.
   Siden Jet Time’s første dag har John været selskabets salgs- og 
marketingdirektør. Og det er han stadig væk.
   John sidder ikke i Jet Time’s bestyrelse. Men han opfattes som den 
’grå skygge’, der følger med i enhver detalje i firmaet.

Birthe Madsen (50), topchef for Star Tour Denmark gennem 18 år, 
kom til Jet Time pr. 1. januar 2015 – uvidende om, at hendes nye 
arbejdsgiver stod med problemer op over begge ører. Netop den 
strategiske ledelse var hendes primære arbejde, og den position var 
hun beredt på at arbejde med uanset det økonomiske udgangs-
punkt. ’Lige meget, på hvilket stadie et selskab befinder sig, skal der 
foreligge en strategisk fremtidsplan,’ konstaterer Birthe, der tager 
den aktuelle situation som en udfordring.
   I et interview længere fremme i bladet fortæller Birthe, hvorfor 
hun føler sig overbevist om, at Jet Time overlever. Hun sidder ikke 
i bestyrelsen, men som Business Excellence Director indgår hun i 
ledelsen.

Leif Vase Larsen var i mange år en topmand i europæisk 
chartertrafik, da han sad hos Kuoni i Schweiz og styrede de leisure-
selskaber, som dengang var knyttet til Kuoni. Og da Kuoni i 2014 
solgte charterrejseoperatørerne til et tysk selskab, fulgte Leif med 
og udnævntes til CEO for Apollo Rejser i Norden, som var en af de 
touroperatører, Kuoni afhændede.
   Leif sidder i bestyrelsen hos Jet Time, og hans ekspertudsagn vil 
primært dreje sig om det marked, hvor Jet Time henter sine kunder.

Tage Reinert er et professionelt bestyrelsesmedlem. Han 
har siddet i bestyrelser hos adskillige store virksomheder, 
og hans speciale er at følge den økonomiske udvikling 
dels internt i pågældende firmaer, dels i de markeder, 
som disse selskaber er afhængige af på salgssiden såvel 
som når det gælder indkøb. Han har taget Mærsk 
McKinney Møllers slogan ’Ved Rettidig Omhu’ til sig, for 
– som han siger – det gælder om at slå alarm og få taget 
sine forholdsregler, inden ulykken er sket. 
   Tage har haft lederstillinger hos både DSB S-tog og 
Scandlines og er i dag bestyrelsesformand i Edlund A/S 
samt nu også hos Jet Time A/S.
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Atlantic Airways 
snubber 25.000 
pax fra Jet Time

folkeFerie.dk har indgået en fem-års aftale med færøske Atlantic Airways, 
hvilket betyder mindre trafik for både Jet Time og DAT.Af Preben Jack Petersen

preben@travelbusiness.dk

FOLKEFERIE.DK, identisk med det tidligere Dansk Folke-
ferie, og det færøske luftfartsselskab Atlantic Airways 
har indgået en aftale om transport af passagerer til et 
antal sydeuropæiske destinationer samt Tenerife. Aftalen 
er indgået for en periode af fem år og kommer i nogen 
udstrækning at gøre ondt på både det kriseramte Jet Time 
samt Danish Air Transport (DAT), der indtil nu har fløjet for 
FolkeFerie.dk.
   For Atlantic Airways er aftalen en del af den strategiplan, 
Jørgen Holme udarbejdede for selskabet i sin to års CEO-
periode (2013-15), og som fokuserede på hovedruterne fra 
Færøerne til København og Billund, derudover på regional-
trafik til Island, Skotland samt Norge og endelig på salg 
af overskydende kapacitet til chartertrafik. Aftalen med 
Folkeferie.dk er et led i den sidste del af strategiplanen.
   Begge parter – således både Atlantic Airways og 
FolkeFerie.dk – udtaler deres tilfredshed med den ind-
gåede aftale.
   Jóhanna á Bergi, CEO hos Atlantic Airways siden 1. 
september i fjor, forklarer, at aftalen med FolkeFerie.dk 
over en så lang periode som fem år er en konsekvens af, 
at AA har besluttet sig for at lade tre Airbus-fly indgå i 
selskabets flyflåde – to A-319 og en A-320 – i stedet 
for som først besluttet kun to Airbus-fly og et mindre 
regionalfly til trafikken i Nord-Atlanten.

   Hun oplyser, at regulariteten og dermed også kunde-
tilfredsheden i regionaltrafikken har været kraftigt 
stigende gennem det seneste år, hvor man har gjort brug 
af Airbus på de korte ruter i Nord-Atlanten, og det har 
igen været ensbetydende med en stigning i antallet af 
passagerer. Den udvikling har været udslagsgivende for 
beslutningen om indkøb af et tredje Airbus-fly.
   At sælge overskuds-kapacitet til dansk chartertrafik 
har Atlantic Airways prøvet før, men med mindre heldigt 
resultat. Det var i 2013 til touroperatøren Atlantic Rejser på 
Frederiksberg i København, hvis passagerer skulle flyves 
til Egypten. Men de voldsomme politiske uroligheder, 
der på det tidspunkt udspilledes i det mellemøstlige 
land, i forbindelse med en kontrakt, der var skruet forkert 
sammen, betød betydelige underskud for både Atlantic 
Airways og for Atlantis Rejser.

Underskrivelsen af kontrakten mellem det færøske luftfartsselskab 
Atlantic Airways og den fondsejede, danske rejsearrangør FolkeFerie.
dk, angående charterflyvninger over de næste fem år mellem 
Danmark og Syd-Europa fandt sted ved et møde parterne imellem 
på Færøerne i juni.
   På billedet ses fra venstre Knud T. Martens, administrerende direk-
tør hos FolkeFerie.dk, Ejner K. Holst, bestyrelsesformand i FolkeFerie.
dk og desuden næstformand i LO, og længst væk i billedet synes 
Atlantic Airways’ to repræsentanter, bestyrelsesformanden, storkøb-
mand Niels Mortensen, og selskabets administrerende direktør, 
Jóhanna á Bergi.
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   ’Den kontrakt, vi har udarbejdet med FolkeFerie.dk, skal 
ingen af parterne tabe penge på,’ siger Jóhanna. ’Det skal 
være en win-win-aftale for os begge.’

Malta
Knud T. Martens, administrerende direktør i FolkeFerie.dk, 
istemmer, hvad Jóhanna udtaler. Han kalder endda aftalen 
for ’ovenud god’ for begge parter, og han glæder sig til, at 
man i februar 2017 tager den spritnye Airbus-320 til 180 
passagerer i anvendelse.
   Flyet skal først og fremmest anvendes på FolkeFerie.dk’s 

hoveddestination, som i alle år har været – og stadigvæk 
er – Malta med feriestedet Mellieha Holiday Centre. 
Dernæst skal det operere på andre destinationer som 
Madeira, græske destinationer og Tenerife, hvor Folke-
Ferie’s højborg er Atlantic Holiday Centre på øens sydlige 
del. Atlantic Holiday var før i tiden et sanatorium, og alle 
værelser er derfor store og med højt til loftet.
  ’Fordelen for FolkeFerie.dk er, at vi har 1. prioritet på 
flyet, hvilket indebærer, at vi disponerer flyet eksempel-
vis fredag, lørdag og søndag, som jo er højt prioriterede 
rejsedage for alle privatrejsende,’ siger Knud.

Efter at kontrakten mellem Atlantic Airways 
og FolkeFerie.dk var underskrevet og de 
ceremonielle taler med lykønskninger og 
forhåbninger om et godt og frugtbart 
samarbejde var tilendebragt, satte de 
implicerede parter tænderne i en 
imponerende og smagfuld lagkage i 
hangaren, hvilken var rammen om dagens 
begivenhed. Lagkagen var bygget op af 
en lokal konditor på Vágar, som er den ø, 
hvor Færøernes lufthavn er placeret.

Jóhanna á Bergi, administrerende direktør i Atlantic Airways, fortalte de tilrejsende gæster 
fra København, at AA var overmåde tilfreds med at have fået FolkeFerie.dk som en langsigtet 
kunde, idet det gav mulighed for at give en absolut optimal service til gavn og glæde for 
begge parter.

Ejner K. Holst, bestyrelsesformand i FolkeFerie.dk og desuden næstformand i LO, udtrykte sin 
glæde over at have fundet frem til et luftfartsselskab som Atlantic Airways med topmoderne fly 
og et kvalificeret og engageret personale, der vil give FolkeFerie.dk’s kunder den bedste service.
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Goddag og farvel - sagde Preben Nesager og Peter Schelde 
til hinanden samtidigt med, at de næsten smilede om kap. 

Preben fortsætter dog lidt endnu, idet han har stiftet et firma 
sammen med sin gode ven, hotelmanden Michael Telling, og 

indtil videre vil de have til huse hos Comwell i Holte. 
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EFTER ENDNU ET ÅR i rivende udvikling gik Comwell ud af 
2015 med en omsætning på over DKK 800 mio. – en stig-
ning på ni procent i forhold til 2014. Forventningerne og 
ambitionerne omkring fremtiden er høje.
   I 2015 kunne Comwell for alvor begynde at høste frugten 
af de mange investeringer, der kostede på bundlinjen i 
2014, og samtidig hermed noteres, at konferencekæden 
også er kommet godt fra start i 2016.
   Størstedelen af kædens hoteller er blevet opgraderet, 
renoveret og lever hermed op til Comwell’s fælles stan-
dard.
   De tre nyeste hoteller, Comwell Køge Strand (tidl. Hvide 
Hus, Køge), Comwell Hvide Hus i Aalborg samt det nylig 
opførte Comwell Aarhus, er kommet ’usædvanligt flot’ fra 
start, oplyses det i en pressemeddelelse fra koncernen.

’rentable investeringer’
Samlet set steg omsætningen med godt DKK 68 mio. 
til knap DKK 808 mio., og koncernens resultat før skat  
landede på DKK 13,2 mio. Dermed er det røde minus på DKK 
17 mio. tilbage i 2014, ifølge koncernchef Peter Schelde,  
en saga blott.     
   ’Resultatet i år afspejler, at vore investeringer er rentable,  
og at vi er på forkant med udviklingen i markedet.  
Efterspørgslen på vore nyeste hoteller er markant større 
end, hvad man kan forvente i en indkøringsfase, og over 
hele linjen tager vore kunder godt i mod os og de tiltag, vi  
kommer med,’ lyder det fra Peter.   
   Netop kundernes anerkendelse motiverer Comwell til at 
sætte barren højt på især konferencesiden i 2016:   
   ’Vi er meget stolte over, at vore konferencekunder nomi-
nerede og stemte på os, så vi, i både 2015 og 2016, vandt 
prisen som hotelkæden med det bedste mødekoncept. En 
sådan ære forplanter sig ud i hele vor organisation, og vi er 
glade for at kunne konstatere allerede nu, at den positive 
udvikling i 2015 synes at fortsætte i år, idet vi er kommet 
godt fra start i 2016.’
   Analysefirmaet Voxmeter A/S har foretaget et rund-
spørge til Danmarks største konferencekunder om 
kendskabsgraden til diverse konferencecentre samt om  
muligheden for en tilbagevendende til det konference-
sted, man tidligere har gjort brug af, og her kom Comwell 
ind som en flot nr. 1 i sektoren for kunder fra offentlige  
instanser, mens man i den private sektor delte førsteplad-
sen med Scandic Hotels.

Comwell
i fortsat 
fremgang     
De røde tal på bundlinjen er erstattet med positivt resultat på DKK 13,2 mio.

Preben Nesager, der har været med hos Comwell siden 1976, 
hvilket vil sige næsten fra starten, trådte officielt tilbage fra 
Comwell-organisationen pr. 30. april i år.
   I de 39 af hans i alt 40 år hos Comwell har han været
administrerende direktør. Det sidste år havde han titel af 
udviklingsdirektør.
   Næste step i karrieren er et konsulentfirma, som Preben 
har stiftet sammen med hotelmanden Michael Telling, der 
tidligere har arbejdet for den norske hotelentreprenør 
Asmund Haare, som er manden bag hotelkæden First. 
Desuden har Michael været General Manager på Kokkedal 
Slot, ejet af ejendomsmatadoren Mikael Goldschmidt..
   Det nye firma hedder Nesager og Telling.
   I forbindelse med Prebens tilbagetræden holdtes 
afskedsreception.

Comwell-koncernen
Comwell Hotels ejer og driver hotel-, spa- og konference-
centre i Danmark og Sverige. Comwell introducerede  
konferencecenter-konceptet i Danmark i 1969, dengang 
under navnet Scanticon, og i 1992 åbnede Comwell sit 
første spahotel i Danmark. 
   Comwell driver i alt 16 hoteller i Danmark og to hotel-
ler i Sverige. Desuden samarbejder koncernen med BC  
Hospitality Group om Comwell Conference Center Copen-
hagen (CCCC).    
 Koncernen er dansk og hovedsagelig ejet af Nic  
Christiansen Invest A/S, Kolding.

Farvel til Preben



18     Hotel Koldingfjord - konferencestedet med stilfuldt design

Hotel Koldingfjord
- konferencestedet
med stilfuldt design
En omfattende renovering og ombygning til et beløb på mere end DKK 50 mio. gennem de 
seneste fire-fem år har gjort Hotel Koldingfjord godt rustet til fremtiden.

Peder J. Madsen, administrerende direktør på Hotel Koldingfjord A/S, 
optræder altid ulasteligt klædt som her i skræddersyet, let nålestribet habit med 
manchetterne synlige ved håndleddene. Han behersker at se afslappet ud samtidigt 
med, at han syder af dynamik og kreativitet. Han har et øje på hver finger og er altid 
opdateret om enhver detalje i den komplekse hotelvirksomhed, der spænder over gængs hoteldrift, 
en gourmetrestaurant med tilhørende vinkælder samt kærneproduktet møder og konferencer.
   Han anerkendes som en faglig dygtig hotelmand, der ud af det gamle Julemærkehjem ved Koldingfjorden 
har skabt et højtestimeret og et af de mest velrenommerede møde- og konferencesteder vest for Storebælt.
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EFTER AT DET FIRE-stjernede Hotel Koldingfjord 
gennem de seneste år har gennemgået en omfattende 
restaurering samt tilbygning af nye suiter plus helt nye 
konference- og kursuslokaler, rettes fokus på næste 
etape af fornyelsesprogrammet, som udgøres af med-
arbejdernes videreuddannelse. Det oplyser Peder J. 
Madsen, administrerende direktør gennem de seneste 
otte år på hotellet. 
   Den seneste udvidelse og modernisering afsluttedes 
i fjor med de nye konference- og kususlokaler. Bøge- 
og Magnoliesalen er udvidet med 200 kvm., og den 
udvidelse betyder, at hotellet nu er i stand til at tilbyde 
sine konferencegæster nogle af Danmarks absolut 
bedste og mest moderne konferencefaciliteter. 
   Samtidigt med udvidelsen af de to konferencesale 
har de indre rammer fået en opgradering med moderne 
AV-udstyr kombineret med langt bedre lysforhold 

Af Aage Krogsdam
aage@travelpeople.dk

samt et forbedret indeklima. Der er plads til ca. 300 
konferencegæster. 
   Endvidere er investeret i et nyt køkken og en moder- 
niseret restaurant og bar.  
   Udover de bedre konference- og kursusforhold har 
hotellet investeret i to designer-suiter:
   ’Kolding er kendt som designerby, ikke mindst takket 
være designerskolen, men også via Museet Trapholt. 
De to nye designersuiter er placeret på anden etage i 
hotellets hovedbygning og har begge egen balkon med 
en pragtfuld udsigt over fjorden. Suiterne er indrettet 
med møbler fra de to danske møbelikoner Hans J. 
Wegner og Finn Juhl,’ fortæller Peder J. Madsen.
   Imidlertid er det ikke alene i de to design-
suiter, at hotellet satser på god arkitektur og de-
sign. Overalt på hotellet ses møbler, lamper, 
vaser m.v. udført og tegnet af en lang række 

Spisebordet med tilhørende spisebordsstole 
er tegnet af Finn Juhl i 1946 og har været i 
produktion siden 1950. Det sælges stadigvæk.

Finn Juhl-suiten med den blå lænestol, FJ51, 
som Finn tegnede i 1951 til FN-bygningen i 
New York.
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danske designere af internationalt format, bl.a.  
Nanna Ditzel, Poul. M. Volther, Arne Jacobsen og 
Henrik Tegner foruden islandske Erla Sólveig Óskars-
dóttir.

’Udvikler os i nedgangstider’
’Det var faktisk, da den økonomiske krise satte ind i  
Danmark, at vi så småt begyndte planlægnin-
gen af den omfattende restaurering og ombygning  
af hotellet,’ fortæller Peder. ’Vi følte, at det var  
en nødvendighed med en opgradering af alle 
stedets faciliteter.  Siden jeg kom hertil for 
otte år siden, har jeg oplevet, at flere af mine  
kolleger på andre hoteller som følge af den økono-
miske krise har sparet på mange områder i driften, 
mens ingen investeringer er foretaget. Her i huset 
har jeg fået opbakning fra min utrolig gode besty-
relse til, at vi skulle gå den modsatte vej, hvilket 
ganske vist har betydet røde tal de første år, jeg 
har været her; men nu ser det ud til at vende, og 
det viser, at vor strategi har været rigtig. Det er i  
nedgangstider, vi udvikler os.’
   Peder minder i den forbindelse om det gamle jyske 
mundheld: Tålmodig i modgang og ydmyg i medgang.
   ’Det er et af vore slogans her på stedet,’ beretter han. 
’Vi er alle ydmyge overfor jobbet, og vi bestræber os 
på hele tiden at gøre vort arbejde endnu bedre med 
smil og godt humør – og med servicen i top. Vi har 
investeret mange penge ud fra den betragtning, at på 
Hotel Koldingfjord går natur, beliggenhed, arkitektur, 

god service og gourmetmad op i en højere enhed, og 
det er noget, vore gæster værdsætter. Det viser i hvert 
fald de tilbagemeldinger, vi får fra kunderne,’ konsta-
terer han med tilfredshed.
   ’Der er i hvert fald ingen tvivl om, at det var gæsternes  
reaktioner fra besøg hos os, der førte til, at vi med stor 
ydmyghed og glæde kunne modtage meddelelsen om, 
at vor kontinuerlige fokus på at udvikle hotellets med-
arbejdere og fysiske rammer høstede anerkendelse 
med hele to nomineringer ved uddelingen af Møde 
& Event Award 2016 på Kursuslex’ store Kursus- og 
Eventmesse i Forum i begyndelsen af marts i år. Vi var 
nomineret i kategorierne ’bedste lokaler’ og ’bedste 
service’. Desværre vandt vi ikke, men der var indstil-
let fem i hver kategori, og omkring 500 hoteller samt 
konference- og kursuscentre i hele landet var tilmeldt 
de otte kategorier. Alene nomineringen følte vi som en 
stor ære,’ siger Peder.

Value for money
Hotel Koldingfjord er kategoriseret som 4-stjernet ho-
tel, men denne form for rangorden tror direktøren ikke 
rigtigt på. Han mener, at stjernerangeringen af hoteller 
over hele kloden har overlevet sig selv i en digitali-
seret verden, hvor gæsterne booker via nettet i større 
og større antal. I dag er det afgørende, om gæsterne 
føler, at de får value for money. 
   ’Derfor følger vi meget med i gæsternes reaktion 
og evaluering på det spørgeskema, alle modtager efter 
opholdet hos os, ligesom vi følger deres kommentarer  

på de forskellige online-sider, hvor de bedømmer 
hotellerne. Vi benytter booking.com, og selvom den 
platform er en dyr fornøjelse, er det en investering, 
der betaler sig frem for, at vi skulle bruge en masse 
reklamekroner på annoncer og direkte marketing,’ 
fastslår han.

Investering i medarbejderne
Efter at Hotel Koldingfjord i en årrække har inve-
steret mange ressourcer og penge i mursten, er turen 
kommet til uddannelse og efteruddannelse af hotellets 
mange dygtige medarbejdere: 
   ’Vi vil gerne være endnu dygtigere med fokus på  
service. Alle gæster skal føle sig velkomne og fornemme, 
at hver gæst bliver serviceret individuelt på alle 
niveauer.  Vi har heldigvis en god, dygtig og loyal med- 
arbejderstab. Ved at uddanne og efteruddanne dem 
tror vi på, at vi kan fastholde vor gode placering som 
et af Danmarks førende konference- og kursushoteller. 
At give vore medarbejdere flere kompetencer vil også, 
efter min bedste overbevisning, betyde større tilfreds-
hed blandt medarbejderne. Derved opnår vi at få en 
medarbejderstab, der giver topservice til gæsterne 
med god mulighed for, at disse kommer tilbage til os, 
og samtidigt bliver vi et fast ståsted for de ansatte, 
som vi på den måde kan forvente at fastholde i mange 
år fremover. Dygtiggørelse af personalet får med  
andre ord en dobbelteffekt og må således betegnes  
som en absolut god investering, slutter Peder J.

Sejlskibet Frem er anløbet bådebroen foran Hotel Koldingfjord med en gruppe konferencegæster. Hotelbygningen 
bagved er fra 1910 og blev i perioden frem til 1960 anvendt som sanatorium for tuberkulose-ramte børn.
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POSTMESTER EINAR HOLBØLL var den, der 
1904 fødte idéen til julemærket, som skulle placeres 
ved siden af de ordinære frimærker, når man sendte 

Postmesterens 
julemærker blev til 
Hotel Koldingfjord
Krisecenter for enlige mødre blev affærdiget af Generaldirektøren hos P&T.

julehilsner til familie, venner og bekendte. Og dermed 
blev han også ophavsmand til Sanatoriet for Tuber-
kuloseramte Børn, der som det første i rækken åbnede 
i 1911 på Louisehøj-grunden på skråningen ned mod 
Koldingfjorden.
   Julemærket kostede i mange år kun to øre, og over-
skuddet var med til at finansiere de sanatorier for 
svage og syge børn, først og fremmest tuberkulose-
ramte, der hen ad vejen skød op forskellige steder i 
landet i kølvandet på Sanatoriet ved Kolding.
   Den gode postmester, der var født i 1865, og som 
i starten af sin postmester-karriere havde Gentofte 
som tjenestested, udnævntes i 1909 til postmester i 
Charlottenlund. Det var også det år, han blev slået til  
Ridder af Dannebrog af Kong Frederik VIII.
   Men inden Einar kom så langt, havde han en plan 
om, at julemærke-overskuddet skulle gå til fordel 
for et krisecenter for enlige mødre. Den daværende 
Generaldirektør for Post- og Telegrafvæsenet mente 
imidlertid ikke, P&T kunne lægge navn til en indsam-
ling med det formål. Derimod faldt forslaget om et 
julemærkehjem i god jord. Og sådan blev det.

Pilotering
Det stod ikke skrevet i arkitekternes drejebog, at byg-
geriet af landets første julemærkehjem senere skulle 
blive til et 4-stjernet hotel. Byggeriet var budgetteret 
til DKK 600.000, men den endelige pris blev DKK 
1 mio., hvilket bl.a. skyldtes problemer med under-
grunden, der var meget blød. Man var nødt til at skabe 
en stabil undergrund til fundamentet ved pilotering, og 
det fortælles i dag, at der er bygget lige så meget under 
jorden som over for at forhindre bygningen i at skride 
ud i fjorden. 
   Fra 1911 til 1960 fungerede bygningerne som sana-
torium for børn ramt af tuberkulose og blev dermed en 
vigtig brik i kampen mod den frygtede folkesygdom.  
Gennem de mere end 50 år opholdt omkring 15.000 
børn sig i kortere eller længere tid på julemærkehjem-
met.
   I 1960 blev bygningerne overtaget af Åndssvage-
forsorgen i Vejle Amt, og i 1987 blev de købt af Syge-
plejerskernes Ejendoms-Aktieselskab med henblik på 
at opføre et moderne hotel- og konferencecenter.
   Efter at sygeplejerskernes ejendomsselskab havde 
overtaget det tidligere julemærkehjem, gennemførtes 
i årene 1988-90 en total renovering og ombygning til 

Einar Holbøll, der ’opfandt’ Julemærket, var 
postekspeditør i Kjøbenhavns Postgaard i 
Købmagergade i Københavns centrum, og 
mærket udkom første gang i 1904. Postmyndig-
heden var både glad og stolt over det specielle 
Julemærke og belønnede sin opfindsomme 
medarbejder med at udnævne ham til Post-
mester i Gentofte. Det skete allerede i 2005, 
og fire år senere udnævntes han til Postmester 
i Charlottenlund, som var et større postdistrikt 
end Gentofte, og samme år blev han af Kongen 
udnævnt til Ridder af Dannebrog.
   Einar sad på posten i Charlottenlund frem 
til sin død i februar 1927, og samme år bar 
Julemærket et portræt af ham.
   20. december 1948 rejstes en statue (billedet) 
af Einar Holbøll på Jernbanepladsen udenfor 
Charlottenlund Station til minde om Einar Hol-
bøll. Busten, der i øvrigt var lavet af kunstneren 
Charles Arvisen, er netop blevet restaureret af 
Nationalmuseet på foranledning af Gentoftes 
borgmester, Hans Toft.
   20. december var i øvrigt Einar Holbølls 
fødselsdag.

det konferencecenter, der i dag fremstår som Hotel 
Koldingfjord. Åbningen fandt sted 1. maj 1990.
   ’Hotel Koldingfjord er således et historisk og interes-
sant bygningskompleks, som det er blevet i mit lod 
at videreføre i ejernes ånd med respekt for fortiden,’  
bemærker Peder. ’Men allerede i 00’erne erkendte 
man, at det var nødvendigt med endnu en modernise-
ring, og da jeg blev ansat som direktør i 2007, beslut-
tede bestyrelsen at investere i nok en opgradering. 
Det arbejde gik vi i gang med for fire år siden, og der 
er gennem de seneste to til tre år investeret omkring 
DKK 50 mio. Vi tror, der er tale om en god investe-
ring.’ 
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DET ER EN ERFAREN mand, der står i spidsen for 
det 4-stjernede Hotel Koldingfjord. Administrerende 
direktør Peder J. Madsen (47) er næsten født ind i 
branchen, idet han allerede som 13-årig havde job 
som køkkenhjælper på restaurant Bøffen i fødebyen 
Ringkøbing. 
   ’Så jeg snusede med andre ord til miljøet i min 
tidlige ungdom, og selvom jeg senere fik en bank- 
uddannelse i Ringkjøbing Landbobank, så ’bank-
ede’ mit hjerte for hotel- og restaurantbranchen mere 
end for banken, må jeg nok indrømme,’ siger Peder 
J. Madsen med et stort smil. ’Og da jeg var fær-
dig med min bankuddannelse, fik jeg i en alder af  
24 år jobbet som salgschef på Hotel Fjordgården i  
Ringkøbing. Her var jeg i tre år, hvorefter jeg i 
1995 følte, at jeg skulle ud og have noget luft under  
vingerne og lære lidt andet. Det førte til en stilling 
som projektkoordinator i Turistgruppen Vestjylland.’ 
   Peder havde herefter i en periode på fire år ansvaret 
for udviklingen af den samlede markedsføring af  
kursus- og konferencevirksomheder i regionen  
samtidigt med, at han avancerede til souschef i  
Turistgruppen,  hvor han bl.a. stod  i spidsen for en 
række temaprojekter. Men den unge mand ville endnu 

videre og søgte  i 1999 jobbet som direktør for kæden 
Dansk Kroferie – oprindeligt Jydsk Kroferie, i dag 
Small Danish Hotels. 
   Efter godt et år var Peder imidlertid tilbage i sin 
’læreplads’, Hotel Fjordgården i Ringkøbing, denne 
gang som direktør for det store, vestjyske hotel, som 
han i de følgende otte år var med til at udvikle til et af 
de førende i Vest-Jylland. 
   Fra 2007 til medio 2008 medvirkede han som hotel-
direktør ved opbygningen af det ikoniske Hotel Opus 
i Horsens, hvilket engagement førte ham direkte til 
stillingen som topchef på Hotel Koldingfjord.
                                                                                                                                                      
Bestyrelsesposter
I tillæg til de stillinger, Peder har besat gennem årene, 
har han taget afsluttende diplomlederuddannelse i  
Service Management ved Chester University i England.  
Ligeledes har han besat flere end 20 tillidsposter i  
diverse organisationer og virksomheder med relation til  
hotelbranchen, herunder kursus- og konferencevirk-
somheder, turistfirmaer samt diverse erhvervsfonde. 
   Aktuelt bestrider han desuden formandsposten 
hos Kolding VUC og HF, Horesta’s Jubilæumsfond,  
Kolding Hotelvært- og Restauratørforening, Følge-

Portræt af 
Peder J. Madsen
Hjertet bankede mere for Hotel & Restaurant end for Ringkjøbing Landbobank.

Af Aage Krogsdam
aage@travelpeople.dk

Faktaboks 
132 værelser med plads til 234 gæster.
Belægningsprocenten i 2015 lå på 60.
28.000 overnatninger.
Priser på dobbeltværelse går fra DKK 1.000 
til DKK 3,500 (for suiter).
Omsætning; DKK 54 mio.
Årsresultat 2015: DKK 273.000.
Kursus- og konference: lokaler til 300 delt-
agere.
Restaurant og vinkælder. 100 medarbejdere, 
heraf 18 elever.

Adm. dir. Peder J. Madsen i sin afslappede 
facon i lobby-miljøet på Hotel Koldingfjord. 

Folk med kendskab til Peder gør gældende, 
at når hans jakke står åben, så er der tale om 

afslapning. Men så snart jakken tilknappes, 
så står den på fuld kraft frem.

gruppen for Udvikling af Pakkerejser med Frilufts-
aktiviteter i Horesta, næstformand for Den Erhvervs-
drivende Fond Slotssøbade, Kolding, næstformand for 
bestyrelsen for Koldingegnens Lufthavn, medlem af 
bevillingsnævnet for Kolding Kommune og medlem 
af bestyrelsen for Hotel Viking i Sæby i Vendsyssel. 

BRUG VORES NYE 1400 M2 MØDESKOV PRÆCIS SOM DU VIL! 
VI HUSER ALLE FORMER FOR EVENTS
På Crowne Plaza Copenhagen Towers i Kø-
benhavn betyder ordet bæredygtighed ikke, 
at vi er kedelige. Tværtimod kombinerer vi 
kvalitet, komfort og service med innovative, 
bæredygtige løsninger. Så når vi hjælper med 
at gøre dit møde, fest eller event til en succes, 
tager vi ansvar for såvel gæsten som for ver-
den omkring os. 

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

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

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

Kontakt os og fortæl om dine ønsker.

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

Crowne Plaza Copenhagen Towers
Ørestads Boulevard 114
2300 København S

T — +45 88 77 66 99
W — cpcopenhagen.dk
E — meetings@cpcopenhagentowers.com
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’Jet Time 
overlever

- naturligvis’
Birthe Madsen startede som guide på Algarve-kysten, blev 

lufthavns-repræsentant og derefter chef for Star Tour Denmark 
med overskud i årsregnskaberne gennem 16 år!

BIRTHE MADSEN, gennem 16 år en succesfuld 
administrerende direktør hos Star Tour Denmark og 
i dag ansat i luftfartsselskabet Jet Time i position af 
Business Excellence Director, fylder 50 år torsdag 
23. juni.
   Man kan sige meget om Birthe Madsen, men ikke 
at hun er den fødte optimist. Hun er saglig, forsigtig 
og vender altid tingene en ekstra gang, før hun 
bestemmer sig. Men når det gælder Jet Time, føler 
hun sig så sikker, som man nu kan være, inden man 
er kommet i mål.
   Om den problematik, Jet Time er havnet i, siger 
Birthe:
   ’Det er jo ikke første gang, man hører om en 
virksomhed, hvor væksten har været så kraftig, at 
firmaet ikke har kunnet følge med, og at det som 
følge heraf er gået galt.
   Men for enhver bestyrelse og direktion i en 
ny iværksætter-virksomhed består opgaven at sætte 
fuld damp på udviklingen og dermed også 
omsætningen. Og herefter kommer så etape nr. 2, 
hvor næste hold skal stå for konsolidering og en 
hårdere styring. Det er helt efter bogen.
   I Jet Time’s tilfælde er situationen heldigvis den, at 
vi har kunderne, men at kompleksiteten nok er løbet 
løbsk. Værre ville det have været, om vi skulle ud og 
jage kunder nu. Men nej, dem har vi! Så i realiteten 
er det kun et spørgsmål om at tæmme udviklingen, så 
direktionen har fuld kontrol med den – i stedet for at 
det er udviklingen, der styrer direktionen.’

Tror på sorte tal
Birthe blev ansat i sin nuværende stilling hos Jet 
Time pr. 1. januar 2015 efter seks måneders sabbat 
oven på de 16 år i chefstolen hos Star Tour.
   Hun lærte hurtigt Lars Thuesen, selskabets 
majoritets-ejer, og Klaus Ren, administrerende 
direktør, at kende som to ’glade drenge’, hvor Lars 
var den, der kom med idéerne, mens Klaus kippede 
begejstret med flaget og dermed bakkede Lars op. 
   John Uggerhøj, selskabets salgs- og marketing-

direktør og den egentlige idémand til 
Jet Time, nikkede også ja, men i en 
noget mere behersket grad. Af natur er 
hans begejstring sædvanligvis mere 
afdæmpet.
   Birthe finder, at det er fornuftigt af Lars, at han har 
sat et nyt hold til genoprejsningen af Jet Time:
   ’Nu er Jet Time jo heldigvis ikke kørt helt ned, 
men groft sagt skal man aldrig bruge de samme folk, 
som har vippet en virksomhed ud på et sidespor, til 
genopretningen,’ siger hun.
   Hun udtrykker også som sin opfattelse, at Jet Time 
hele tiden har haft de fornødne kompetencer blandt 
medarbejderne, men at organisationen blot ikke 
har haft blik herfor og derfor heller ikke har 
gjort brug af dem.
   Hun er glad for at være en del af 
’redningsholdet’, og hun tror på 
sorte tal på bundlinjen senest 
om to år fra nu, i heldigste 
fald allerede efter et.

Birthe Madsen fylder 50 år

Af Preben Jack Petersen
preben@travelpeople.dk 
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Guide på Algarve-kysten
Bortset fra en afstikker til Fællesforeningen af 
Danske Brugsforeninger (FDB) i midten af 1990’erne 
har Birthe tilbragt hele sit arbejdsliv hos Star Tour, 
tidligere benævnt Fritidsrejser. 
   Hun startede som guide i Algarve i Syd-Portugal,  
          som tilbage i 1970’erne var dertil, alle 
             skandinaviske ferierejsende ønskede sig.

   ’Algarve var dengang toppen af alt,’ husker 
Birthe. ’Vi havde charterfly ikke kun fra 

hovedstæderne i Skandinavien, men også 
fra mange af de større provinsbyer. Der var 

ikke en dag i ugen uden charterfly.’
   Hun synes, det er mærkeligt i dag at 

konstatere, hvordan chartertrafikken til 
Portugal er styrtdykket, mens lande 
som Spanien og indtil fornylig også

 Tyrkiet virker magnetisk 
tiltrækkende på skandinaverne.

   ’Der er kort og godt sket en 
holdningsændring,’ konstaterer hun.

   Efter tiden som guide i Algarve arbejdede 
Birthe som lufthavnsrepræsentant for 

Fritidsrejser i Københavns Lufthavn. Hun var den, 
Fritidsrejsers passagerer henvendte sig til, hvis de 

havde spørgsmål eller problemer af nogen art.
   I 1991 tog hun imod et tilbud om at blive marke-

tingassistent hos Team Sterling ved hovedkontoret i 
Dagmarhus på hjørnet af Rådhuspladsen og 

Jernbanegade. Sterling Airways, der i 
forvejen havde et ejermæssigt 
tilhørsforhold til Fritidsrejser, 

havde stiftet selskabet Team 
Sterling, der foruden Fritidsrejser

 bestod af rejseoperatørerne 
Falke-Rejser og Sol-Rejser, som 

man havde opkøbt. Meningen 
med Team Sterling var selvsagt 

at tilføre Sterling Airways 
flere kunder.

   Alligevel gik Sterling Airways konkurs i september 
1993, hvorefter Fritidsresor i Sverige overtog Team 
Sterling, der ved samme lejlighed ændrede navn til 
Star Tour, hvilket brand man tidligere kun havde 
anvendt i Norge. 

Overskud på bundlinjen
Birthe havde ry for at være en fornuftig pige, og en af 
dem, der så et potentiale i hende, var FDB i Køben-
havn, som var søsterorganisation til en af koncernens 
svenske ejere, Kooperativa Förbundet (KF), og som 
sad på 10 pct. af Team Sterling.
   Birthe arbejdede således hos FDB i to år, før Star 
Tour’s danske chef, Poul Erik Madsen, foreslog 
hende at vende tilbage til Star Tour, denne gang som 
marketingdirektør.
   Derefter var vejen til topposten banet, og i 1998 ud-
nævnte koncernchef, norskfødte Ole Oftedal, Birthe 
til administrerende direktør i Star Tour Danmark.
   Om der fandtes skeptikere med hensyn til Birthes 
formåen at stå i spidsen for Star Tour, så blev disse 
i hvert fald skuffet. Fra første dag viste hun, hvem 
som bestemte, og allerede i det første regnskabsår, 
som hun havde ansvaret for, var der sorte tal på 
bundlinjen, selvom det danske Fritidsrejser/Star 
Tour gennem adskillige år havde kørt med røde tal i 
årsresultaterne.
   Birthe sad i chefstolen hos Star Tour i alt gennem 
16 år – hvert år med overskud! – og i perioder trak 
man også på hendes kundskaber ved det nordiske 
hovedkontor i Stockholm. Således sad hun i 
TUI’s koncernledelse i Stockholm og var medlem 
af bestyrelsen.
   At hun stoppede hos Star Tour i midten af 2014, 
skyldtes ene og alene, at hun fandt, hun ikke mere 
kunne forsvare at være så meget væk fra sønnen 
Magnus, i dag 12 år:
   ’Mine mange rejser til både Stockholm, Oslo og 
Helsingfors foruden det daglige arbejde i København 
gav mig dårlig samvittighed  i forhold til Magnus,’ 
fortæller Birthe, der har været alene-mor, siden 

Magnus var ganske lille. ’Og når man selv kan 
se den fejl, så er den virkelig gal.’

’En god konkurrent’
Imidlertid har Birthe været  glad for 

sine mange år hos Fritidsrejser og 
Star Tour: ’Spies har været et godt 

parameter at have som  grundlag 
for sammenligning, også selvom 

Star Tour i de fleste af årene 
har måttet nøjes med en 

andenplads. 
Vi har haft en god konkurrent 

i Spies,  bl.a. ved at 
konkurrencen har givet os 

et  mål at stræbe efter, 
selvom min filosofi 

først og fremmest 
har været, at bundlinjen 
var mere væsentlig end 

førstepladsen. 
Men selvfølgelig er det 

også dejligt at kunne 
reklamere med, at 

man er størst ...’ 

Birthe Madsen i samtale med luftfartsanaly-
tikeren Jacob Pedersen fra Sydbank under 
dennes besøg hos Jet Time ved selskabets 

10 års jubilæum i marts.

Birthe Madsen – 16 år hos Star Tour med overskud 
og nu i gang med at genrejse Jet Time.

I samme forbindelse siger Birthe, at Star Tour i hvert 
fald ikke har haft noget at beklage sig over,  når det 
gælder kvantiteten af PR:
   ’Med Stig Elling som PR-mand fik vi al den PR, 
vi kunne tilkomme – og mere end det,’ fastslår hun. 
’Det er næsten lige meget, hvad medierne ønskede at 
få besked om angående rejsebranchen, så ringede de 
til Stig, der gjorde det til en fast praksis, at pressen til 
enhver tid kunne få kontakt til ham – dag som nat og 
uanset om han sov i sin seng på Frederiksberg eller 
befandt sig på Kreta eller for den sags skyld noget 
andet sted i verden.’
   Birthe véd udmærket, at Stigs talrige fremtrædener 
på TV-skærmen bevirkede, at mange danskere havde 
den opfattelse, at han var chefen for Star Tour 
Danmark:
   ’Det gjorde mig ikke det mindste,’ siger hun med 
sindsro i stemmen. ’De personer, der skulle vide, 
hvem som var den administrerende direktør, vidste 
det. At TV-seere og avislæsere troede, det var Stig, 
havde jeg ikke noget imod. Det var helt fint med mig.
   Til sagen hører, at det jo var sjældent, jeg trådte 
offentligt frem. Der var så at sige ingen ’almindelige 
mennesker’, der kendte mig, og desuden er det jo 
trods alt stadigvæk ikke så almindeligt med kvinder 
i toppositioner.’
   Netop spørgsmålet om kvinder på topplan, i 
direktioner henholdsvis bestyrelser, har Birthe 
tidligere været meget optaget af. Hun har flere 
gange gjort sig til talsmand – undskyld, talskvinde 
naturligvis – for synspunktet, at erhvervslivet bør 
give mere plads til kvinder i ledende stillinger.
   Selv har hun været medlem af VL-Gruppe 68, hvor 
så meget som 30 pct. af medlemmerne var kvinder. 
Som chef for Star Tour hørte hun til den lille gruppe 
af danske kvinder højst oppe i erhvervstoppen, mens 
hun hos Jet Time nok indgår i ledelsen, dog uden at 
have den absolutte topposition. 
   I øvrigt er snart 50 år gamle Birthe Madsen 
eneste kvinde på lederniveau i det nu 10 år gamle 
luftfartsselskab
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38 år hos Sterling 
og Maersk Air

Inger Ollendorff arbejdede sammenlagt 38 år i to af Danmarks mest karismatiske luftfartsselskaber, 
som islandske forretningsfolk tog livet af. 

INGER OLLENDORFF nåede 18 år i Sterling 
Airways og derefter ligeledes 18 år hos Maersk Air, 
før hun tog en sidste tørn på godt og vel to år hos det 
islandske selskab, der kom til at stå som ejer af både 
Sterling og Maersk Air.
   Oprindeligt er Inger udlært i konfektionsbranchen, 
hvor hun var elev hos Julius Kopp på Amagertorv 
(Strøget) i hjertet af København, inden hun gik 
videre til herreekviperingsbutikken Helge Madsen 
ved Østerport Station, der dengang var en af landets 
fornemste i branchen, kun overgået af Brdr. Andersen 
i den dyre ende af Strøget.
   Blandt de faste kunder hos Helge Madsen var ingen 
mindre end Kong Frederik IX, som fra Amalien-
borg Slot cyklede gennem Bredgade og videre ad 
Esplanaden til Helge Madsens butik. I blandt skete 
det også, at Majestæten ringede til butikken, og Inger 
erindrer sig specielt den dag, da en af firmaets nye 
elever tog telefonen. Eleven slog en latter op, så det 
kunne høres i hele butikken, og sagde højt. ’Jeg har 
en herre i røret, som siger, at han er Kongen. Han må 
have høje tanker om sig selv.’
   Inger var klar over, at det ganske rigtigt måtte være 
Kongen, som var i telefonen, og skyndte sig hen til 
telefonen og overtog samtalen. Hun undskyldte 
mange gange elevens opførsel, hvortil Kongen blot 
sagde, at han ofte var ude for lignende hændelser, når 

han ringede til noget firma og præsenterede sig som 
Kongen. ’Men hvad skal jeg ellers sige, når jeg ringer 
op og præsenterer mig? Jeg er jo Konge …’, var 
Majestætens ræsornement. 

Da Anders fyrede piloten
I 1969 fandt Inger ud af, at et liv i konfektions-
branchen ikke passede til hende. Hun ville gerne 
opleve mere end det – på trods af den royale kunde.
   Hun søgte ind i Sterling Airways som Ground 
Hostess i Københavns Lufthavn og fik efter forholds-
vis kort tid ansvaret for Passager-informationen i 
afgangshallen. Hendes ansvarsområde blev gradvist 
udvidet, og hun endte med at blive ’højre hånd’ for 
stationschefen John Karlsen med den lidt DSB-agtige 
titel ’Overtrafikkontrollør’.
   Årene hos Sterling Airways var en spændende tid. 
Selskabet var en del af Tjæreborg-koncernen, som 
var ejet af sognepræst Eilif Krogager i Tjæreborg, 
der havde startet sit rejseforetagende med bustrafik, 
fortrinsvis med henblik på sognebørnene i hans eget 
pastorat.
.  I begyndelsen hed selskabet Nordisk Bustrafik, 
hvorfra bogstaverne NB blev hentet som signification 
for Sterling Airways i forbindelse med flyrutenumre.
   ’Allerede dengang havde man krise i luftfarts-
branchen og specielt hos charterselskaberne, idet 

ruteflyene oftest havde status som ’national carrier’ 
og dermed opretholdt en monopolstilling med pris-
beskyttelse, ligesom de fleste selskaber var statsejede 
eller i det mindste statssubventionerede,’ fortæller 
Inger. ’Sterling gik ikke ram forbi, idet det selskab 
mere end én gang kom ud i så alvorlige situationer, at 
chefen Anders Helgstrand måtte afskedige flere hun-
drede medarbejdere for at få balance i økonomien. 
Sterling var en rent privatejet virksomhed og havde 
ingen tilgang til statsstøtte.’
   Sterling’s krisesituationer er dog ikke dem, der står 
stærkest på nethinden hos Inger, når hun ser tilbage 
på årene i den virksomhed. Det er derimod sammen-
holdet medarbejderne imellem, som mindede om en 
tæt forbundet familie. Alle kendte hinanden, og alle 
hjalp hinanden på tværs af faggrænser. Anders Helg-
strand var typen, der kaldte en spade for en spade, 
og når noget gik ham imod, havde han et ildskens 
humør. Når han så sig gal på en medarbejder, kunne 
han finde på at afskedige pågældende på stedet.
   Inger Ollendorff husker en morgen, da Anders kom 
ind på Trafikkontoret i underetagen på Finger A og 
råbte og skreg. En kaptajn, der lige var landet efter en 
natflyvning, blev fyret med besked om, at han ikke 
behøvede at vise sig mere i firmaet.
   Næste morgen skulle Anders selv være kaptajn 
på en flyvning til Tenerife og kunne ikke forstå, at 

Inger Ollendorff fylder 70 år

Inger Ollendorff - i Sterling-uniform i slutningen 
af 1970’erne.

Inger Ollendorff - i Maersk Air-uniform i begyn-
delsen af 1990’erne.

Inger Ollendorff - som pensionist.
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styrmand ikke var mødt ind. Da der kun var en halv 
time til afgang, gik han tilbage til Trafikkontoret og 
ringede til piloten. ’Hvor fanden bliver du af, mand?’ 
råbte Anders i telefonen.
   ’Jeg er jo ikke ansat mere. Du fyrede mig i går,’ 
kom det fra piloten, der var sat op til at være styr-
mand på flyvningen til Tenerife.
   ’Du må være sindssyg,’ svarede Anders. ’Den 
fyring gjaldt kun i går. Hop ind i en taxa og kom med 
lynets hast.’
   Inger griner, når hun fortæller historien: 
   ’Sådan kunne man gøre dengang – i hvert fald, når 
man hed Anders Helgstrand. Men den går nok ikke 
på arbejdsmarkedet i dag,’ mener hun.
   ’Stationschefen John Karlsen havde tillagt sig lidt 
af Anders’ vaner,’ fortæller Inger videre, ’om end 

Inger Ollendorff fylder 70 år 
lørdag 16. april – samme dag, som 
Dronning Margrethe bliver 76 år.
   De to damer fejrer deres fødsels-
dage hver for dig.

Af James B. Clinton.
james@travelpeople.dk

ikke i helt så udpræget grad. Men i hvert fald havde 
han lidt af samme humør, når noget ikke var, som det 
burde være.’
   Bortset fra de store humørsvingninger betegner 
hun både Anders og John som ’flinke mennesker’, og 
om John Karlsen tilføjer hun, at han var en særdeles 
charmerende type, specielt overfor kvinder.

Forsinkede svenskere blev kørt ud til flyet
Et sort kapitel i Sterling’s historie var ulykkerne ved 
henholdsvis Dubai og i Teheran Lufthavn. I Dubai-
ulykken omkom samtlige ombordværende, i alt 
129 personer, mens ulykken i den persiske lufthavn 
kostede 15 mennesker livet. Sterling havde også en 
taxifly-ulykke, hvor et fly af typen Corvette endte på 

Inger fotograferet med Mogens Stendrup i 1992 ved et arrangement på Hotel Scandinavia på 
Amager, hvor Mogens dengang var direktør.

Inger (t.h.) ved et arrangement hos Aero-Cleaning i Københavns Lufthavn med kollegerne Pia York Larsen, Christian Funch og Sascha Thomsen.
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bunden af Middelhavet ud for Nice. Ved den ulykke 
døde 10 mennesker.
   ’Disse ulykker prægede hver især dagligdagen i 
Sterling i lang tid efter, at de var sket,’ husker Inger, 
der i dag ikke ønsker at gå i detaljer om nogen af de 
tre hændelser. Selvom hun ikke selv var direkte im-
pliceret i disse ulykker, så erindrer hun dem tydeligt, 
og ikke mindst ulykken i Teheran, da de overlevende 
passagerer ankom til Kastrup samtidigt med, at 
kisterne med de 15 ofre blev opstillet på rad og række 
i SAS’ store hangar. Det er minder, hun helst ikke vil 
have op på nethinden igen.
   Hellere fortæller hun om nogle af de forhold, som 
dagligdagen bestod af dengang, men som er utænke-
lige i dag. Et eksempel på, hvad unge luftfartsmedar-
bejdere af nutidens årgange ville anse som utopi, hvis 
de hørte derom, er den måde, man hjalp passagerer 
på, når de ankom til lufthavnen efter deadline for 
check-in. Det var i særlig grad svenske passagerer, 

som kom for sent til afgang på Kastrup, når færgerne 
over Øresund var forsinkede på grund af vejret.
   Inger fortæller:
   ’Sterling havde dengang egne check-in-skranker i 
Afgangshallen, og her var man i sådanne situationer 
hurtige til at foretage inchecking af de forsinkede 
passagerer. De rejsende tog selv bagagen i hænderne 
– og så var det bare afsted ud mod den gate, hvorfra 
flyet skulle afgå. Nogle gange var flyet allerede 
’rullet’, men så længe flyet blot ikke var kommet i 
luften, var der stadigvæk håb. Gate-personalet kaldte 
nemlig kaptajnen over radioen og fortalte ham om 
de forsinkede passagerer. Samtidigt blev tårnet på 
Apron anmodet om at sende en KLV-marshaller til 
den gate, hvor passagererne ventede. Marshallen fik 
passagererne ombord i bilen, og i hurtig fart gik turen 
ud til den taxibane, hvor flyet ventede. Trappen var 
’rullet ud’, og de forsinkede passagerers ferierejse 
var dermed reddet! Kaptajnen havde forinden under-

Inger Ollendorff er gemalinde til 
en journalist. Parret har fire sam-
menbragte børn og 14 børnebørn.
   I 1997 blev hun første gang ramt 
af cancer, og selvom hun har haft 
tre alvorlige cancer-perioder, har 
hun indtil nu vundet over den for-
færdelige sygdom og frem til, hun 
pr. 1. juni 2008 gik på efterløn, 
også været i stand til at passe sit 
arbejde.

rette passagererne om, hvad som forestod, og når de 
forsinkede passagerer kom op i flyet, blev der klappet 
af dem.’
   Denne udstrakte service, Inger beretter om, fore-
kom selvsagt ikke hver dag, men nok en gang eller to 
om måneden. Det kunne lade sig gøre både i 70’erne 
og ind på 80-tallet, men som hun rigtignok siger, så 
skal man sandsynligvis mindst være Statsminister for, 
at noget sådant kunne finde sted i dag – ikke mindst 
med tanke på de mange sikkerhedsregler, luftfarten 
nu om stunder må leve med.
   
Peter Vange rejste hjem, mens Krogager 
sov
Anders Helgstrand døde i 1985, men var afgået som 
administrerende direktør nogle få år forinden. Han 
blev efterfulgt af Preben Bang Pedersen – tidligere 
hotelmand, der var blevet administrerende direktør 
hos Sterling Airways’ eget cateringfirma, Aero-Chef, 
på Amager Landevej i Kastrup.
   Preben var dog kun konstitueret som chef for 
Sterling. Han afløstes af Peter Vange, der kom fra 
Stålvalseværket i Frederiksværk, og det var der nok 
mange blandt personalet, som undrede sig over. De 
troede, man kun kunne bruge en luftfartsmand på den 
post.
   Peter klarede sig dog hæderligt i den position, 
men blev alligevel ikke gammel i firmaet. Efter 
mindre end tre år blev han afskediget af pastor Eilif 
Krogager, fordi han ikke ville vente i Præstegården 
i Tjæreborg, mens præsten sov middag. Under 
præstens middagslur pakkede Peter sine papirer 
sammen og rejste hjem med ruteflyet fra Esbjerg. 
Eftermiddags-delen af de to mænds møde blev der 
således ikke noget af.
   Næste morgen sad der en meddelelse fra Tjære-
borg-præsten i telexapparatet på Peter Vanges kontor 
om, at han var afskediget med øjeblikkelig virkning.
   I dag siger Inger Ollendorff til TRAVEL BUSI-
NESS, at hun selvsagt ikke havde kendskab til 
detaljerne omkring afskedigelsen udover, hvad som 
fremgik af dagbladene, men tilføjer også, at der var 
flere af medarbejderne, som senere gav udtryk for, 
at det måske var gået bedre for Sterling Airways, om 
Peter Vange ikke havde fået silkesnoren.

Inger (t.v.) på ferietur i Caribien med gemalen Preben Jack Petersen og venneparret Tulle og Lars 
Johannessen. Billedet er taget om bord på krydstogtsfartøjet s/s Norway.

Inger med sin kollega, 
Peter Justesen, i 
slutningen af 1990’erne.
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Den populære Ejnar Lundt
Ny mand i chefstolen blev en af selskabets kaptajner, 
Ejnar Lundt.
   ’Ejnars ledelseskundskaber havde jeg i sagens natur 
heller ingen mulighed for at vurdere,’ siger Inger. 
’Men populær var han i hvert fald. Alle medarbejdere 
syntes godt om ham, og i særdeleshed var hans odds 
store blandt de flyvende medarbejdere, som han jo 
havde fløjet sammen med i flere år – både pilotkol-
legerne og kabinefolkene.
   Skal jeg nævne en svaghed hos Ejnar, så vil det 
nok være, at han generelt havde svært ved at sige nej, 
når der kom henvendelser fra medarbejderside. Ejnar 
var af natur et ja-menneske. Han sagde hellere ja end 
nej; men en chef bør nok være i stand til at slå en 
streg i sandet, når det behøves. Det havde Ejnar svært 
ved. Han havde i sig selv et ønske om altid at være 
populær.’
   Inger beretter videre, at den generelle forskel på Pe-
ter Vange og Ejnar Lundt helt klart bestod i, at mens 
Peter havde været meget tillukket og noget svær at få 
forbindelse til, så var Ejnar af den stikmodsatte type 
ved altid at være åben og positiv:
   ’Et godt eksempel på de to herrers forskelligartede 
kemi illustreres ved, at Peter altid holdt døren til 
sit kontor lukket, og der var ikke mange andre end 
direktionssekretæren, Anne-Grethe Friis, der fik lov 
at komme ind til ham,’ fortæller Inger.
   ’Anderledes var det med Ejnar. Han førte den 
chefpolitik, der hedder ’Min dør står altid åben’, 
og det gjaldt også for sekretæren, eks-stewardessen 
Annette Krogh, hvis forkontor altid var livligt besøgt 
af medarbejdere, der lige kom forbi og ville have en 
kop kaffe med i farten.’
   ’Annette var kendt som den søde og rare sekretær, der 
altid havde en venlig bemærkning til kollegerne. Hun 
var den perfekte sekretær, der vidste alt og huskede 
alt, og som kunne ’lyve Ejnar væk’, når dette var 
nødvendigt. En enkel gang gik det dog galt for ’den 
perfekte sekretær’. Det var, da hun – sammen med 
hele direktionen og et antal ledende medarbejdere 
– skulle afsted til Helsingfors for at nærvære ved ind-
vielsen af en finsk afdeling af flykøkkenet Aero-Chef.
   En journalist, der var inviteret med på turen, 
spurgte Ejnar, da man rullede ud til startbane 04 på 
Kastrup: 
   ’Har I så en flot ’dåbsgave’ med til det finske Aero-
Chef?’
   Annette hørte spørgsmålet, og i samme sekund 
skreg hun: 
   ’Ejnar, Ejnar – jeg har gud-hjælpe-mig glemt den 
gave, vi skal overrække  …’
   Havde det været Peter Vange, der havde været 
direktør i den situation, ville han utvivlsomt være 
blevet godt gal. Men Ejnar tog det med et smil. ’Bed 
lige kaptajn om at trille over til Dragør,’ sagde han 
stille og roligt til kabinechefen Eva Mühlhausen. 
   Med 20 minutters forsinkelse kom flyet i luften, og 
i øvrigt blev forsinkelsen indhentet under flyvningen 
til den finske hovedstad.’

Station Manager hos ’De blå’    
I 1987 blev Inger Ollendorff opfordret til at søge den 
ledige stilling som Station Manager hos Maersk Air.
   Selvom det var John Karlsen, der i mange år havde 
haft samme titel hos Sterling, så havde Inger været 

så tæt på ham, at hun til fulde vidste, hvordan en 
basestation skulle drives. Den største forskel på de to 
selskaber bestod i, at Sterling kun opererede charter, 
mens Maersk Air også havde rutetrafik, fortrinsvis 
danske indenrigsruter.  Eneste undtagelse var ruten 
fra Billund til Southend ved London, som Maersk Air 
etablerede i 1984, da det blev tilladt for selskaber, der 
ikke var at regne som ’national carrier’, at flyve fra 
en lufthavn i Kategori 2 til en udenlandsk lufthavn 
i samme kategori. Både Billund og Southend blev 
regnet som Kategori 2-lufthavne.
   Maersk Air markedsførte ruten som en London-
lufthavn, selvom der var godt og vel en times 
togkørsel fra Souhtend til London (Liverpool Street 
Station). Det var en lille ’marketing-finte’.
   ’Ruten til Southend blev den spæde start på den 
senere omfangsrige udlandstrafik for Maersk Air,’ 
fortæller Inger.

Piloter på kogepunktet
’Jeg havde 18 gode år hos Sterling Airways, og jeg 
havde 18 mindst lige så gode år i Maersk Air,’ kon-
staterer Inger i dag. 
   De sidste to år af hendes karriere, der kom på 
toppen af de to gange 18 år, var som Base Manager 
for det det islandsk-ejede Sterling Airlines, der 
formelt var fusioneret med Maersk Air, men hvor 
Maersk Air reelt set ikke havde eksisteret siden 13. 
september 2005, var alt andet end spændende. ’De 
to år kunne jeg godt have undværet,’ siger hun i dag 
helt åbenhjertigt. ’Der var ikke orden på nogen ting 
overhovedet, og de tidligere Maersk Air-piloter og 
Sterling-piloterne kunne absolut ikke samarbejde. 
Trafikstyrelsen måtte gribe ind og forbød ’de blå’ og 
’de røde’ at sidde i samme cockpit. Det var ancien-
nitets-spørgsmål, piloterne var uenige om. Trafiksty-
relsen vurderede, at stemningen hos piloterne var på 
kogepunktet med risiko for, at de skulle komme op at 
tottes og dermed forårsage en ulykke.’

   Situationen var foranlediget af, at to islændinge, 
Pálmi Haraldsson og Jóhannes Kirstinsson, ejere af 
investeringsselskabet Fons, i foråret 2005 havde købt 
Sterling Airlines af dette selskabs dengang aktuelle 
ejer, det norske rederiforetagende Fred. Olsen, og 
nogle måneder senere overtog de også Maersk Air – 
formelt med en fusion af de to selskaber for øje.
   I virkeligheden gik de to islændinge i stedet i gang 
med en afvikling af Maersk Air og en satsning på 
Sterling.
   Til administrerende direktør i Sterling blev Pálmis 
svoger, den unge Almar Örn Hilmarsson, indsat. 
   Herom fortæller Inger:
   ’Almar var en flink, ung mand. Men han havde 
ikke en pind forstand på luftfart, og hans lederskab af 
Sterling/Maersk var den rene katastrofe. Fredag aften 
gik han sædvanligvis på Karaoke Bar nær Kongens 
Nytorv sammen med nogle unge stewardesser, og dér 
trådte han op på scenen og gav et eller flere numre. 
Det morede han sig rigtigt godt med, og tilsyne- 
ladende var han langt bedre til denne underholdning 
end til at stå i spidsen for et luftfartsselskab. 
   Medens vi i både Sterling Airways og Maersk Air 
altid havde gjort alt, hvad der stod i vor magt, for at 
få forsinkede passagerer ud til gate i en fart, så de 
kunne nå deres fly, så krævede Almar, at deadline for 
check-in skulle overholdes til punkt og prikke. 

Var passagererne fremme ved checkin-pulten blot 
et halvt minut efter deadline, måtte vi ikke udlevere 
et Boarding Card til dem, selvom personalet fortsat 
var tilstede, og der var plads ombord. Pengene var 
herefter tabt for de forsinkede pax, der blev betegnet 
som ’no-show’.   
   Resultatet blev, at de ’agterudsejlede’ passagerer 
herefter bestormede Stationskontoret, hvor hverken 
jeg eller mine medarbejdere kunne gøre andet end at 
sige til folk, at de måtte skrive og klage til direk-
tionen. Heldigvis var der også mange, der klagede 

Inger fotograferet med chefen for handlingselskabet Novia, Klaus Glendorf, mandag 28. april 1997, 
før Maersk Air’s første afgang fra København til Stockholm.
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til Ekstra Bladet, så selskabet derved fik en del ’bad 
publicity’. Men lige lidt hjalp det.’

Delay Report
Inger siger, at netop fordi præcision altid havde været 
en dyd for Maersk Air, føltes den islandske afvisning 
af pax, der var kommet blot nogle halve minutter for 
sent, som en torn i øjet på de tidligere Maersk Air-
medarbejdere:
   ’Mens Bjarne Hansen var administrerende direktør 
i Maersk Air, var grundreglen, at når et fly rullede ud 
fra gate mere end to minutter senere end STD, skulle 
der skrives rapport om årsagen til forsinkelsen, og 
den rapport blev gennemgået på næste dags mor-
genmøde, i hvilket alle afdelingschefer deltog. Det 
gjorde man for at kortlægge årsagen og træffe foran-
staltninger til, at forsinkelse i hvert fald ikke gentog 
sig af samme årsag,’ fortæller Inger.
   ’På Station København samarbejdede vi med 
piloterne derved, at vi gennem de store vinduer 
strakte hånden op og viste to fingre til kaptajn, der 
straks kvitterede ved tilsvarende at vise to fingre fra 
Cockpit. Det betød, at Gate-personalet og Cockpit 
var enige om, at forsinkelsen kun var på to minutter. 
Dermed undgik vi at skulle udfærdige en ’Delay 
Report’, men dertil skal føjes, at disse små ’hvide 
løgne’ dog kun forekom, når forsinkelsen var på 
maksimalt fem eller seks minutter.’
   Inger erindrer sig, at Bjarne engang udtalte sig om 
disse småforsinkelser til firmaets personaleblad, og 
han gav udtryk for, at han udmærket vidste, at der 
blev ’snydt’ med et minut eller to i rapporteringerne. 
’Men det gør i realiteten ikke noget,’ sagde han, ’for 
hovedsagen er, at medarbejderne til enhver tid har 
fokus på afgangstiden. I øvrigt kan en forsinkelse 
oftest indhentes under flyvningen såvel som, at 
også den modsatte situation kan opstå, idet flyet ved 
kraftig modvind eller lignende kan blive forsinket 
trods rettidig afgang fra hjemmebasen.’

’Ved rettidig omhu’
Helhedsvurderingen, som Inger i dag gør af Maersk 
Air, er, at der var tale om et moderne luftfartsselskab 
bygget på gamle traditioner:
   ’Måske kendetegnes situationen ganske godt ved, 
at i selskabets første 18 år blev Bjarne af medarbej-
derne både omtalt og tiltalt som Hr. Hansen, mens 
han gennem de sidste 18 år hed slet og ret Bjarne.
   Til gengæld var Bjarne meget nøje med, at man 
ikke skrev ’du’ i eksterne breve. Det gjaldt også, når 
man skrev til nære samarbejdspartnere, som man el-
lers var dus med i telefonen og på møder. 
   Bjarne fik kopi af hvert eneste brev, der gik ud fra 
virksomheden, og var der en grammatisk fejl eller 
noget andet ’utidigt’, fik den medarbejder, der havde 
forfattet brevet, det at vide, selvom brevet var gået af 
sted. Han ville dermed sikre sig, at samme fejl ikke 
blev begået to gange.
   Maersk Air indeholdt således både skrevne og 
uskrevne regler for, hvordan tingene skulle være. 
Og hvis man ikke på forhånd vidste, hvordan man 
skulle gebærde sig, så lærte man det hurtigt. Selv 
trivedes jeg godt i det miljø, og jeg synes den dag 
i dag, at mange firmaer udmærket kunne tage ved 
lære af, hvordan forholdene var – og stadigvæk er 
– i et APM-foretagende. Og så sagde man endda, at 

Maersk Air havde noget videre rammer end andre 
virksomheder i koncernen …  
   Som mangeårig medarbejder hos APM kan jeg 
kun glæde mig over, at Mærsk McKinney Møllers 
hæderkronede slogan ’Ved rettidig omhu’ er blevet 
et gængs udtryk i store dele af erhvervslivet og til 
dels også på den politiske arena. Med de ord har den 
gamle skibsreder, set med mine øjne, været med til at 
sætte sit præg på samfundet og dermed efterladt sig 
et værdifuldt minde.’
   
Celli Freifeldt
Inger citerer en af de mange anekdoter, der 
cirkulerede blandt personalet hos Maersk Air. Et 
eksempel var den om lønforhøjelse, som gik ud på, 
at et job i APM-koncernen var løn i sig selv, så løn-
forhøjelse kunne derfor ikke komme på tale.
   En anden gik på, at APM-stjernen var syvtakket 
for at illustrere antallet af ugens arbejdsdage. I den 
lidt grovere version blev arbejdsdage udskiftet med 
’arbejdsdøgn’.
   A.P. Møller – Mærsk var en særlig virksomhed, og 
som sådan måtte den også været beredt på at stå for 
skud. Og det var der da også heldigvis plads til.
   ’Hvad der aldrig blev gået på akkord med, var 
kvaliteten,’ pointerer Inger. ’Flyflåden var altid i 
top, den tekniske service på flyene ligeså, og selvom 
selskabet kun fik nye uniformer tre gange i dets 36 år 
lange eksistens, så var det altid uniformer af kvalitet.’
   Med sin baggrund i konfektionsbranchen var det 
kun naturligt, at Inger blev medlem af det uniforms-
udvalg, der blev nedsat, da man i 1991 skulle have 
nye uniformer.
   Direktion og bestyrelse havde udset Danmarks på 
det tidspunkt mest anerkendte skræddermester, Celli 
Freifeldt, til at stå for design og udformning.
   ’Vi havde flere gode dialoger med Celli,’ fortæller 
Inger. ’Han var den mester, han var kendt for at være, 

og vi fik nogle virkelig flotte uniformer, som både 
medarbejderne fandt praktiske at arbejde i, og som 
vakte berettiget opmærksomhed hos passagererne. 
   Den satsning var ikke billig for Maersk Air – men 
den var alle pengene værd!’
   
Konkurs
Pr. 30. maj 2008 sagde Inger Ollendorff farvel til det 
Sterling, der var meget forskelligt fra det oprindelige 
Sterling Airways og i langt højere grad fra Maersk 
Air.
   ’Almar havde lagt de fleste af Stationstjenestens 
gøremål over på handlingselskabet Nordic Aero, 
som man på det tidspunkt havde kontrakt med, og 
Almar ville herefter placere mig i Hovedadmini-
strationen i Dragør for at deltage i arbejdet dér. Men 
den gode islænding havde glemt at undersøge mine 
kontraktforhold, så han måtte ret snart trække sin idé 
angående mig tilbage. Med bistand fra ’Lederne’ kom 
der heldigvis en hurtig afslutning på sagen. Der behø-
vedes kun en enkel telefonopringning fra ’Lederne’ 
til Personalechefen hos Sterling. Han var dansker og 
var med det samme klar over, at Almar var helt ude 
af trit med gældende regler.
   Herefter kunne jeg forlade selskabet med den pose 
penge, jeg ifølge min kontrakt fra Maersk Air-tiden 
havde krav på.
   Et halvt år senere gik den islandske luftfartsvirk-
somhed konkurs, og et stort antal medarbejdere stod 
arbejdsløse. Netop medarbejdernes tarv har altid 
optaget mig meget. Jeg har aldrig brudt mig om at 
skulle afskedige folk, der har passet deres arbejde og 
gjort deres pligt.
   Derfor var det en stor glæde for mig at konstatere, 
at rigtigt mange gamle Maersk Air-folk fik job hos 
Jet Time efter, at det selskab var blevet etableret i 
2006.’

Inger fotograferet ved en festlighed på Hotel Scandinavia på Amager i selskab med to af Maersk 
Air’s stewardesser, Bodil Ronnenberg og Merete Højby.
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Bilvasker med stort
Ivan Nadelmann fylder 70 år og er langsomt begyndt en nedtrapning af sine mange gøremål, 

selvom de tilbageværende aktiviteter fortsat holder ham godt beskæftiget. 
   Til TRAVEL BUSINESS fortæller han om sin jødiske opvækst, sin forretningsmæssige succes, 

om kontroverserne i Mosaisk Trossamfund og om det at være en kendt person.

IVAN NADELMANN, frem til år 2005 en mangeårig 
markant og dynamisk leder af biludlejningsselskabet 
AVIS i Danmark, fylder 70 år torsdag 23. juni.
   Ivan fødtes i København i 1946. Bedstefaderen, 
jødiske Isodor Nadelmann, stammede fra zar-tidens 
Rusland, og han ville i begyndelsen af 1900-tallet 
ud i den store verden, sandsynligvis til det forjæt-
tede USA. Imidlertid kom Isodor ikke længere end 
til København. Her mødte han nemlig Agnes Ruben, 
som han forelskede sig i, og som han stiftede hjem 
med. Flugten til Amerika endte altså i Danmark ….
   Agnes og Isodor fik flere børn, bl. a. sønnen 
Leopold, identisk med Ivans far. Der var tale om en 
lykkelig familie, alle sammen flittige mennesker, 
der var glade for at have Danmark som deres faste 
ståsted. Men så kom Hitlers tropper som bekendt til 
Danmark i april 1940, og Hitlers jødeforfølgelser 
gjorde, at Leopold i 1943 måtte flygte til Sverige, 
hvor han opholdt sig frem til ophøret af Anden 
Verdenskrig i maj 1945.

   Inden afrejsen til Sverige havde han mødt ærøboen 
Kirsten Rasmussen, og hende opsøgte han ved sin 
tilbagevenden til Danmark. Leopold friede til Kirsten 
– og fik ja. De havde en dejlig sommer sammen, og 
allerede 20. september samme år stod bryllup’et. 
I forbindelse hermed konverterede bruden til 
jødedommen.
   Ikke lang tid derefter konstaterede den nygifte, 
danske pige, at hun var gravid, og i juni det følgende 
år, helt nøjagtigt på Sankt Hans Aften i 1946, nedkom 
Kirsten med et velskabt drengebarn, der fik navnet 
Ivan.

Forretningsmand 
Leopold Nadelmann skaffede sig et butikslokale i de 
meget faldefærdige barakbygninger ved Vesterport – 
dér, hvor Sheraton, nuværende Scandic, og Imperial-
huset senere blev bygget. Hele kvarteret, inkl. den 
del af Vester Farimagsgade og Vesterbrogade, hvor 
ejendommen Buen i dag findes, bestod af barakker, 
og det var fortrinsvis driftige forretningsfolk, der, 
uden de store udgifter, slog deres forretninger op 
her. Klondyke-området var datidens benævnelse for 
distriktet.

   Her havde Leopold en urmagerbutik, der gav penge 
nok til at brødføde familien. Men da Københavns 
Kommune traf beslutning om sanering af området, 
måtte Leopold søge andre steder hen, og han kastede 
sig i stedet over biludlejning, som herefter blev hans 
levevej frem til hans død i 1963. Firmaet fik navnet 
Nalles Auto.
   Hos faderen lærte Ivan i drengeårene alt om bilud-
lejning, så han har altså ikke fået den interesse fra 
fremmede.
   Ivan fortæller:  
   ’Min far havde det princip, at man skulle bestille 
noget – også efter en lang skoledag. Så jeg hjalp til i 
hans forretning og nåede desuden at gå med morgen-
brød, aviser, blomster etc. Jeg lærte virkelig, at man 
måtte arbejde for føden.’
   ’Der var ikke megen arv fra min far. De få kroner, 
jeg arvede, formøblede jeg væk på et kommanditist-
projekt, der hed Nordline. Det var et projekt angåen-
de et krydstogtskib – initieret af Brdr. Michelsen 
– hvor nogle af initiativtagerne senere fik en dom for 
ikke at have opført sig helt korrekt.’
   På det tidspunkt fandt Ivan, at forretning var en 
spændende ting, og selvom han angiveligt havde tabt 

Ivan Nadelmann fylder 70 år

Af Preben Jack Petersen.
preben@travelpeople.dk

Ivan Nadelmann har siden år 2000 været ejer af et af de mest markante palæer i Gentofte Kommune, nemlig Meteorologisk Institut’s daværende 
hovedkvarter. Boligarealet i hovedbygningen med to sidepalæer udgør 1.200 kvadratmeter. Skt. Hans Aften havde Ivan samlet sin familie og et 
par gode venner, i alt 250 personer, til fest i hjemmet.
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forretnings-talent
penge på Nordline-projektet, så han frem til den dag, 
han med rette kunne kalde sig forretningsmand: 
   ’Der er slet ingen tvivl om, at jeg som barn havde 
en ambition om at blive forretningsmand – og helst 
en succesrig og velhavende sådan!’
   I dag bryder Ivan sig ikke om at tale om sine penge, 
men på den anden side forsøger han ikke at skjule, at 
han er velhavende:
   ’Om jeg også kan kaldes succesrig, lader jeg 
andre bedømme,’ siger han beskedent. ’Vejen til de 
mange millioner har i og for sig ikke været specielt 
besværlig, men har dog krævet flid og atter flid. 
Og selvfølgelig har der også været lidt held med i 
spillet,’ tilføjer han. ’Selvom dygtighed og flid er 
de to vigtigste faktorer, gælder det også om at være 
de rigtige steder på de rigtige tidspunkter, og møder 
man også de rigtige mennesker, er det element heller 
ingen skade til.’

Bilvask 
Mens Ivan var i lære hos LL Radio (Linnet & 
Laursen), tjente han ekstra penge ved at vaske biler 
hos AVIS:
   ’Som deltidsansat skulle jeg hver weekend med-
virke ved udlejning af biler samt vaske dem, og jeg 
var derfor fuldt beskæftiget alle ugens syv dage.’
   Det var ekstra-jobbet, der blev grundlaget for hans 
videre karriere. En skønne dag blev han nemlig 
bekendt med, at AVIS havde brug for en hjælp i bog-
holderiet. Han søgte den tjans – og fik den!
   ’Efter en afstikker til Schweiz og Sverige, hvor jeg 
hjalp til i bogholderiet, blev jeg regnskabschef, og i 
1979 udnævntes jeg til underdirektør med ansvar for 
den operationelle drift. Idet den daværende direktør, 
Mogens Chr. Friis, forlod virksomheden, blev jeg 
direktør i skarpt opløb med firmaets salgs- og marke-
tingdirektør, Stefan Rindvald. Det blev Stefan så 
skuffet over, at han 14 dage efter forlod Avis og gik 
til vor værste konkurrent – Hertz.’
   Ivan oplyser videre:
   ’Egentlig gik jeg slet ikke efter direktørposten. 
Mit samarbejde med Mogens Chr. Friis havde været 
perfekt. Mogens var den udadvendte, og jeg var 
’den dygtige bogholderinørd’ – og det forhold kunne 
antagelig have fortsat i mange år; hvis ikke Mogens i 
1980 havde forladt firmaet, og hvis ikke AVIS 
Europe havde foretrukket en regnskabskyndig person 
i stedet for en udadvendt salgs- og marketingmand. 
At tingene udviklede sig på den måde, var mit held.’

Klaus Riskjær Petersen
Da Avis i Danmark, Norge og Irland nogle få år se-
nere blev udbudt til salg, meldte Ivan sig som køber 
af virksomheden i Danmark, og i et fifty-fifty-samar-
bejde med Klaus Riskjær Petersens Accumulator 
Invest lykkedes det at få en handel i stand. Ivan 
stillede op med to meddirektører, Torben Otte 

Tofa og Ivan traf hinanden ved et privat middagsselskab i 1994 og blev gift 
fire år derefter. De er stadigvæk meget glade for hinanden, og fremover vil de 

bruge endnu mere tid på hverandre. Ivan runder 70 år i juni, og Tofa er 63.



Jørgensen henholdsvis John Christensen, der fik 
tilsammen 10 pct. af firmaet.
   Men efter nogen tid stoppede Accumulator Invest 
under dramatiske omstændigheder, og Ivan skulle 
i en fart finde en pengestærk person, der kunne 
overtage de 50 pct., som han ikke selv kontrollerede, 
men selvfølgelig i et loyalt samarbejde med Ivan.
   Den person fandt Ivan i ejendomsinvestoren Finn 
Harald Simonsen, dengang med bopæl i London. Han 
gik ind i projektet med den fornødne kapital, og som 
således gjorde det muligt at trække de 50 pct. aktier 
ud af konkursboet. 
   Allerede syv år senere var Ivan i stand til at betale 
Finn for aktierne, hvorefter Ivan sad på de 90 pct., 
mens hans to partnere fra begyndelsen af AVIS-
eventyret, Torben og John, havde hver fem procent.

Jøder som forretningsfolk
’Har dit religiøse tilhørsforhold haft stor indflydelse 
på din forretningsmæssige karriere?’ 
   ’Hvis man kan tale om den jødiske indflydelse på 
min forretningsmæssige karriere, må det nok være, 
at man bør opføre sig ordentligt mod andre og altid 
afgive plads. Som der står i Bibelen, skal man lade 
10 pct. af afgrøden tilgå de fattige. 
   På dansk siger man: Riv kun marken let, thi fuglen 
og den fattige skal også blive mæt. Det er lidt af den 
samme holdning, tror jeg, jeg har haft i forretnings-
livet. Der skal være plads til begge.’ (Måske var 
det af den årsag, at Torben Otte Jørgensen og John 
Christensen kom til at sidde med kun 10 pct. af 
firmaet – til sammen!? Red.)

   ’Vil du dermed gøre gældende, at en jøde er en 
bedre forretningsmand end en ikke-jøde?’
   ’I så fald må udgangspunktet nok være, at jøder 
gennem mange århundreder har måttet flytte fra sted 
til sted, tvunget af skiftende forfølgelser. Man måtte 
altså markere sig et nyt sted ved flid og dygtighed. 
Der har ikke været nogen hjælp at hente, når man 
som flygtning kom til et nyt sted.
   Samtidigt var der, eksempelvis i Øst-Europa, 
lovgivninger om, at jøder ikke måtte eje landbrugs-
ejendomme m. m., hvorfor man som jøde i stedet 
måtte slå sig på handel. Det forhold har måske gene-
reret den overleverede fornemmelse for forretning.’
   Om sin egen hovedbeskæftigelse, biludlejning, 
siger Ivan, at den erhvervsgren ikke er et område, 
som jøder traditionelt har kastet sig over, hvorfor han 
på det punkt ikke har haft mange forretningskon-
takter til andre jøder. Ligeledes har det været helt 
tilfældigt, om det var jøder, der blev ansat hos AVIS, 
og de facto har han kun haft meget få jøder blandt 
personalet:
   ’Men,’ siger Ivan videre, ’jeg erkender, endda 
med fornøjelse, at jeg er stolt over, at en israelskfødt 
medarbejder, Joram Weil, blev leder af AVIS’ city-
kontor i København, hvor mere end 10 forskellige 
nationaliteter var repræsenteret – også med muslimsk 
baggrund! Det har altid været mig en stor glæde at 
se et samarbejde mellem mennesker fra så mange 

forskellige nationer og med så forskelligartede 
baggrunde, som hos AVIS foregik – og det gør det 
forhåbentligt stadigvæk – på fineste måde.’

Kvinderne
’Du har altid givet udtryk for, at kvinder behager dig, 
men når man ser på registret af ledelsespersoner i 
AVIS gennem årene, finder man ikke nogen kvinde i 
toppen …?’
   ’Jeg er stor tilhænger af, at også kvinder får 
mulighed for at markere sig i de virksomheder, hvor 
de er ansatte. Desværre er lige netop den ting ikke 
lykkedes ordentligt for mig. Rent faktisk var det først 
efter, at jeg har forladt AVIS, at en meget dygtig, 
kvindelig medarbejder er blevet udnævnt til 
Operations Manager – samme job, som jeg selv 
havde, før jeg blev direktør i selskabet.
   Jeg tror, det hovedsaligt skyldes, at mange kvinder 
– og det finder jeg helt naturligt – mere satser på 
hjem og børn end på en decideret forretningsmæssig 
karriere. Imidlertid beklager jeg, at det ikke er lyk-
kedes at få flere kvinder ind på topposter i AVIS, for 
vi har haft rigtigt mange dygtige piger. Men de har 
altså ikke haft de ambitioner.’ 
   ’Hvor mange kvinder har du haft i dit liv?’
   Ivan afkorter svaret med ordene:
   ’Jeg har været gift tre gange – først med min meget 
søde Bente, med hvem jeg har mine tre ældste børn; 

Ivan har ikke noget imod at vise sit hjem frem. 
‘Jeg skammer mig ikke over at være velhaven-
de, for jeg har selv skabt min formue, og det er 
sket med flid og atter flid,’ fortæller han.

Et af de nye initiativer, Pia har introduceret på 
Skovshoved Hotel, er såkaldt Fredagsbar, hvor 
gæster i et par timers tid kan slukke tørsten 
for halv pris. På billedet ses Pia og Tofa gøre 
reklame for det nye tiltag.
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senere med Marianne, hvor min yngste søn David 
er mig til daglig glæde; og desuden har jeg, sammen 
med Tofa, hendes tre børn, så der er i alt syv børn og 
10 børnebørn at tænke på og tage sig lidt af – og især 
at rejse med og hygge sig med.’
   Ivan og Tofa traf hverandre ved et privat selskab i 
1994, og de giftede sig fire år senere.

’En god opdragelse’
Om børnene fortæller Ivan:
   ’Jeg valgte tidligt, at mine børn ikke skulle andet 
end lære lidt om forretning ved at være ansat i AVIS. 
Således var min ældste søn, Stefan, ansat i fem 
år – både med at leje biler ud samt i vor marketing-
afdeling. Og min næstældste søn, Philip, har solgt 
biler for AVIS.
   Men det har hele tiden ligget i kortene, at ingen 
af børnene skulle overtage virksomheden. Det ville 
jeg simpelthen ikke byde hverken dem eller mine 
medarbejdere!’
   I dag arbejder Stefan med forskellige firmaers 
strategiske planlægning og udvikling, og Philip er for 
flere år siden blevet færdig som revisor og er i dag 
ansat hos Atradius med ansvar for nordiske regioner. 
Ivans ældste datter, Eva, der har to børn, er cand.
polit. og arbejder i Danske Bank som PA for medlem-
mer af direktionen.
   David er 23 år og uddanner sig i marketing.

   Og Tofas tre børn har hver taget en juridisk uddan-
nelse. Caroline arbejder i Novo, Frederik i et interna-
tionalt revisionsselskab og den yngste søn, Christian, 
færdiggør sit jurastudie fra en lejlighed i Israel, hvor 
han har boet med sin søde, israelske veninde.
   ’Du har sagt i flere interviews gennem årene, at det 
ærgrer dig, at du ikke har givet dine børn en bedre 
jødisk opdragelse. Hvad er det, du konkret har gjort 
forkert i den sag?’ 
   ’Jeg mener, mine børn har fået en god opdragelse 
og en god barndom, men jeg har ikke formået at 
indføre dem i det jødiske liv på samme måde, som 
det skete for mig selv i vort stærkt ortodokse hjem, 
og den forsømmelse er jeg stadigvæk ked af.’ 

Respekt
I dansk erhvervsliv tegner sig et billede af Ivan som 
en højt respekteret person – respekteret for sine evner 
til at lede; for måden, han gør det på; og ikke mindst 
for de opnåede resultater. Kort og godt betegnes han 
som dygtig.
   Idet han desuden udstråler karisma, har han 
udviklet sig til den markante person, han i dag er.
Men selvom Ivan selvsagt er klar over sin egen 
position, forsøger han alligevel at nedtone den, og 
det gør han med følgende ord:
   ’Jeg opfatter mig selv som værende uden ambi-
tion om at stå i forreste række. Jeg har måske nok 
et udtalt ønske om at yde en indsats, men for mig er 
det ligegyldigt, om det er i første, andet eller tredje 
geled.’ 
   ’Men,’ tilføjer han, ’det har nu aldrig generet mig 
at være en kendt person. Og jeg er nok, trods alt, lidt 
forfængelig, hvilket vel kun er menneskeligt – eller 
hvad …?
   I øvrigt finder jeg, det ikke er til skade at være en 
kendt person. Det åbner mange døre, og på den måde 
kan man opnå mere for sig selv og andre. Så ved at 
stå lidt frem kan der ind imellem spares megen tid.’
   Ivan har ikke mindst været meget tæt på ledende 
personer i rejsebranchen. Det forretningsmæssige 
forhold resulterede nemlig ofte i nære venskaber, 
hvor man mødtes under selskabelige former samt 
deltog i fælles rejser ud i den store verden. Rejse-
bureaudirektørerne Henning Minor Andersen, Ole 
Andersen, Finn Sand Andersen og SAS-chef Frede 
Ahlgreen Eriksen samt Europæiske-chef Leif Poulsen 
er blot enkelte eksempler på forretningsforbindelser, 
der også blev til nære venner. Slige netværk var af 
stor positiv betydning for dem alle. I dag må Ivan 
dog konstatere, at sådanne netværk snævrer ind med 
årene – af helt naturlige årsager. På bibelsk sprog 
hedder det, at ’af jord er du kommet – og til jord 
skal du blive’.
   Ivan siger:
   ’Når jeg skulle have et anliggende afklaret med 
SAS, var det så klart en fordel at kunne ringe 
direkte til Frede i stedet for at skulle bruge tid på at 
forklare sig overfor tre forskellige afdelingschefer og 
sekretærer, inden man nåede frem til chefen.’

Tillidsposter 
Med egenskaber som dygtig, respekteret og desuden 
markant medfølger, så at sige helt automatisk, en 
del tillidsposter, og sådan har det også været for den 
nu 70-årige danskfødte, jødiske forretningsmand. 

Omgivelserne har bejlet til ham.
   Første tillidspost fik han, da han blev formand for 
et lokalt Junior Chamber:
   ’Her lærte jeg – eller rettere: blev belært om – at 
det ikke er nemt at lede frivilligt arbejde, når man 
ikke rigtigt har sanktionsmuligheder. Man kan 
opstille mål og angive midler, men ’banke i bordet’ 
er svært i modsætning til, hvad der sker i en virk-
somhed, hvor man jo kan forfremme de dygtige og 
forklare de mindre dygtige, at begge parter står sig 
bedst ved, at de finder et andet sted at virke.’
   ’Senere har jeg været formand for Københavns 
SKÅL-klub, som jeg fandt meget givende, idet jeg 
her mødte mange spændende mennesker, og i dag 
har jeg den glæde at konstatere, at klubben stadig 
fungerer fint. Jeg har deltaget i mange verdenskon-
gresser, dog uden at jeg har haft ambitioner om at gå 
ind i internationalt samarbejde!
   I mere end 10 år var jeg formand for Biludlejnings-
selskabernes Brancheforening, og jeg har også været 
med i forskellige erhvervsvirksomheders bestyrelser 
foruden naturligvis i de selskaber, som Biludan Grup-
pen har investeret i.
   Endvidere har jeg haft den glæde at være formand 
for Nørrebros Teater. Her samarbejdede jeg med 

Bilbranchen 
‘Biludlejningsbranchen har, internationalt 
set, på det seneste bevæget sig i to retninger,’ 
konstaterer Ivan Nadelmann, der først og frem-
mest hæfter sig véd, at de større og mest kendte 
brands i Europa, dvs. Avis, Hertz, Europcar 
og Sixt, har befæstet deres dominans. Enkelte 
større, lokale operatører er samtidigt blevet 
opkøbt via CRM.
   ‘Med Yield Management og Rate Shopping-
procedurer er prisforskellene stærkt eliminerede, 
så en fastholden af kunderne via god service og 
hurtigere betjening er nøgleordene.’
   ‘Fremover vil vi nok se, at man med sin 
mobiltelefon blot kan gå direkte hen til den 
forhåndsreserverede bil, idet såvel kontrakt som 
fakturering vil foregå elektronisk.
   Den største konkurrence for de etablerede 
selskaber vil komme fra mellemhandlere med 
egen website, der lister forskellige biludle-
jningsselskabers tilbud - inkl. mindre lokale 
operatører, som oftest kommer op først med den 
laveste pris.
   Hvad der dog alt for ofte glemmes, er, at hvad 
der umiddelbart synes billigst, viser sig at blive 
dyrt - og ofte også dårligt. Det er med til at 
skade biludlejningsbranchens image, og det er 
mit håb, at forbrugerne efterhånden indser, at 
de selskaber, der har et internationalt renommé, 
også er dem, man med størst tryghed kan leje 
bil hos.’
   ‘Avis, som også ejer Budget, ejer desuden 
Zip Car, der er et delebilsprodukt, som hurtigt 
bringer kunden fra punkt til punkt, hvorefter 
bilen overtages af en anden lejer og hermed 
reducerer behovet for at have egen bil i større 
byer,’ påpeger Ivan Nadelmann.
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Ivan om Klaus Riskjær og Finn Harald
   ’Klaus var en meget tillidsfuld samarbejdspartner. Han blandede sig ikke – 
måske fordi han havde så mange andre gøremål. Bl. a. var han, da jeg i sin tid 
skrev kontrakt med ham, EU-politiker samt en markant debattør i samfundet og 
udadtil desuden en succesrig forretningsmand. Jeg kendte ham ikke privat, men 
vi mødtes ved selskabelige lejligheder, og jeg kunne ikke undgå at få det indtryk 
af ham, at han var en fascinerende og dygtig forretningsmand.’
   Også Finn Harald Simonsen har Ivan kun positive ord til overs for: 
   ’Finn var en forretningsmæssig gentleman. Meget tillidsfuld – men også i 
stand til at motivere og få det bedste frem i én, og jeg nød meget vort samvær, 
idet Finn besidder sund fornuft og godt købmandskab. Det lærte jeg meget af.’

Skovshoved Hotel har herskabet Nadelmann været ejer af siden 2005.
Hotellet har fortrinsvis været drevet af Tofa, der fornylig har ansat 
hoteldamen Pia Elizabeth Remillard som daglig leder af virksomheden 
på Strandvejen i Skovshoved. Hotellet har busholdeplads lige uden for 
hoveddøren, både mod Klampenborg og mod Københavns Centrum.
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markante personligheder som teaterdirektørerne 
Leon Feder og Per Pallesen – for mig en helt ny 
verden med helt andre spilleregler og personligheder, 
end jeg ellers havde været vant til.’
 
St. Petersburg 
I efteråret 2005 solgte Ivan selskaberne AVIS og 
Budget i Danmark til samme sydafrikanske investe-
ringsselskab, som i forvejen var ejer af AVIS i Norge 
henholdsvis i Sverige.
   Handelen var en transaktion, der i første række 
havde til formål at gennemføre et generationsskifte 
og samtidigt frigøre kapital, i alt mere end DKK 1 
mia. (!), og set med køberens øjne var det en praktisk 
foranstaltning, fordi man herefter blev ejer af AVIS i 
samtlige skandinaviske lande.
   Men selvom Ivan solgte de to selskaber til sydafri-
kanerne, gjorde han ingenlunde sig selv arbejdsløs. 
Indtil for et halvt år siden ejede han således, via sit 
holdingselskab Biludan, AVIS i Polen, ligesom han i 
nogle år efter salget i Danmark havde management-
ansvar og overskudsdeling i biludlejningsselskabet 
Rex på Cuba. Alle biler, i alt 750 stykker, var finan-
sieret af firmaet Frigolease, som Ivan ejer 100 pct.
   Selskabet Rex på Cuba voksede sig til en så 
betydelig succes, at den cubanske regering fremkom 
med en ny samarbejdskontrakt, der var helt uan-

tagelig, og som dermed fremprovokerede et ophør af 
samarbejdet. Det forhold beklager Ivan i dag, hvor 
udsigten til en normalisering af forholdet mellem 
Cuba og udlandet synes stor.
   Sit hovedkontor har Ivan indrettet i Kristianiagade 
på Østerbro med en mindre stab af medarbejdere, 
inkl. hans medaktionær Torben Otte Jørgensen og 
sekretæren fra AVIS-epoken, Dorte Rydahl. Hun 
omtales af Ivan som ’min uundværlige sekretær’. 
Hun har arbejdet for Ivan i 35 år.
   Udover engagementerne i Polen og på Cuba gik 
Ivan ind med 33 pct. i ejerskabet af, hvad han den-
gang kaldte ’måske Europas største bilhus’ – Bilernes 
Hus i Silkeborg – der tillige drev et Internet-baseret 
bilauktionsselskab samt et biltransportselskab.
   ’Derefter – igen ad tilfældighedens snørklede 
veje – gik vi i skikkelse af Biludan i gang med at 
opbygge AVIS i St. Petersborg,’ fortæller han videre. 
’Meningen var, at det blot skulle være et ganske lille 
selskab, men pionerindsatsen var ikke mindre af den 
grund. Men den virksomhed udvikledes hurtigt til 
hele Rusland, og nu fndes AVIS i samtlige større, 
russiske byer.
   Vi vokser stadig, og selvom den økonomiske krise 
selvfølgelig sætter visse grænser, så er forretnings-
klimaet tåleligt!

Ivans engagement i Mosaisk Trossamfund ud-
viklede sig imidlertid på en måde, han hverken 
havde drømt om eller ønsket sig. Han fortæller:
’I 2002 indgik jeg i drøftelserne omkring en mere 
dynamisk og resultatorienteret struktur for Det 
Mosaiske Trossamfund. På et tidspunkt ’fangede 
bordet’, og jeg blev opfordret til at blive formand 
trods det, at jeg aldrig havde deltaget i Trossam-
fundets politik. Jeg stillede visse krav til samarbej-
det/opbakningen og især, at man undgik interne 
– og for mig – irrelevante stridigheder. Det gjorde 
jeg ud fra den betragtning, at der gennem mange 
år havde været så mange meninger, at man ikke 
nåede frem til resultater. Mit motto var derfor Jeg 
sætter resultater over meninger. Denne sætning 
blev jeg meget skældt ud for – men den står jeg 
stadig ved!
   Imidlertid måtte jeg erkende, at der hos nogle 
mennesker bestod en rest af ønsket om at diskutere 
og polemisere, og det blev efter ganske få måneder 
klart for mig, at hvis ikke forholdene ændrede sig, 
ja, så ville jeg ikke fortsætte. Fra visse personers 
side syntes jeg, det nærmede sig en hetz. Jeg blev 
betegnet som en sikkerhedsmæssig risiko, og om 
min person blev skrevet ting, som jeg hverken før 
eller siden har set på skrift – ej heller om andre!’
   Resultatet blev, at Ivan i efteråret 2004 med-
delte, at såfremt visse personer ikke erkendte, at 
deres tid var ovre og forlod Repræsentantskabet, 
ønskede han ikke at fortsætte. Det afstedkom, 
at der i løbet af få dage kom opfordringer fra en 
tredjedel af menighedens medlemmer til Ivan om 
at forblive på sin post.
   I dag siger han:
   ’Jeg måtte konstatere, at jeg ikke mentalt 
kunne leve op til mine egne krav om, hvorledes 
fremtiden for et levedygtigt jødisk samfund i 

Danmark skulle formes. Derfor valgte jeg at stå 
af. Til gengæld er det mig en glæde, at mange af 
de skibe, jeg fik sat i søen, sejler pænt af sted. Så 
noget nåede jeg da! ’
   Med en smule selvransagelse tilføjer han:   
   ’Måske involverer jeg mig for meget, når jeg 
påtager mig en opgave; men udgangspunktet i mit 
arbejde er og vil altid være, at man skal optræde 
konstruktivt i stedet for konstant at finde ’hår i 
suppen’. Det lykkedes så ikke i Mosaisk Tros-
samfund, og det er jeg lidt skuffet over – især på 
andre, men da også i nogen grad på mig selv.’
   Konklusionen er imidlertid klar:
   ’Jeg har for længst lagt den historie bag mig – 
men desværre på en sådan måde, at jeg siden ikke 
har ønsket at involvere mig i politik.’

Ivan Nadelmann har lagt tiden hos Mosaisk 
Trossamfund bag sig. Han blev stærkt irriteret 
over de mange forskellige menings-slagsmål, 
som fandt sted blandt menighedens medlem-
mer, og da han lancerede mottoet ‘Resultater 
må sættes over meninger’, fik han kritik mod 
det synspunkt, hvorefter han trak sig.

Mosaisk Trossamfund

Med tre ægteskaber bag sig for Ivans del og 
to for Tofa bliver det sammenlagt til mange 

sammenbragte børn, svigerbørn og børnebørn. 
Teodor på knapt tre år er et af børnebørnene, 

og han synes om at hjælpe Mormor i køkkenet 
og klatre op på Morfars arm.

Skovshoved Hotel
Skovshoved Hotel udgør også et Ivan-objekt, selvom den 
aktivitet i større grad har været styret af hustruen Tofa:
   ’Tofa lokkede mig med stædighed og virkelyst til at 
investere i Skovshoved Hotel, hvor hun til at begynde 
med drev selve hotellet, og hvor vi i fællesskab 
kørte restaurationen,’ fortæller Ivan. ’Tofa er meget 
selvstændig og vil selv det hele, så min stærke lyst 
til at rådgive og blande mig har hun sat grundigt på 
plads. Heldigvis kan jeg konstatere, at det går vældigt 
godt, og efter at vi også overtog driftsansvaret for 
restauranten, blev jeg mere involveret, hvilket jeg har 
været glad for, idet jeg finder det område særdeles 
spændende.’
   ’Når jeg før eller senere trækker mig helt tilbage fra 
mine selskaber, bliver jeg måske en ’vicevært Meyer’ 
på Skovshoved Hotel. Hel pensionist ønsker jeg 
nemlig aldrig at blive!
   Hvornår dette måtte ske, véd jeg til gengæld ikke. 
Foreløbig har jeg det godt med ejerskabet af alle 
mine selskaber, selvom man heller ikke skal under-
kende, at man, i takt med at man bliver ældre, mister 
evnerne til at være en god og ansvarlig leder. Så 
sælges skal de nok på et eller andet tidspunkt.’
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Bjørn Kjos fylder 70 år



BJØRN KJOS, administrerende direktør i luftfarts-
selskabet Norwegian, fylder 70 år mandag 18. juli.
   Bjørn er en stilig nordmand med begge ben på 
jorden. Han var medstifter af Norwegian Air Shuttle 
i 1993, og da man 10 år senere forenklede navnet til 
Norwegian og bestemte sig for fremover ’at være et 
stort luftfartsselskab’, kom Bjørn til at få en skikkelse 
som frontfigur. Samtidigt gik Norwegian på Børsen i 
Oslo, og selvom åbningen på Børsen ikke blev nogen 
dundrende succes, så holdt man alligevel skansen som 
et børsnoteret selskab.
   Ved siden af at stå i spidsen for Norwegian havde 
Bjørn en fortid som jagerpilot i det norske Flyvevåben 
foruden at være advokat gennem 10 år med speciale i 
juridisk rådgivning indenfor skibsfarten.
   Set i bakspejlet må konstateres, at det er i sin nu-
værende position som CEO hos Norwegian, hvilken 
status han har haft siden 2002, at Bjørn er slået 
igennem som en af de mest fremtrædende forretnings-
folk i Norge og også som en af de mest kendte. Og 
firmanavnet Norwegian er der næppe nogen person i 
Norden, som ikke kender.
   
26 mio. pax i fjor
Norwegian har i dag en flåde på 100 fly med en 
gennemsnitsalder på mindre end fire år, og i ordre-
bøgerne hos Boeing og Airbus tegner Norwegian sig 
for tilsammen 222 fly. For nogle måneder siden trans-
porterede Norwegian flere passagerer end SAS!
   Mens Norwegian Air Shuttle koncentrerede sig om 
rutetrafik mellem byerne langs den norske kyst med 
mindre fly, hvor selskabet i praksis havde overtaget 
trafikken efter det konkursramte BusyBee, har Norwe-
gian i dag, udover norsk indenrigstrafik, fået godt tag i 
charterflyvninger med norske og andre skandinaviske 
ferierejsende til primært sydeuropæiske destinationer 
og på det seneste også til oversøiske rejsemål.
   Alene fra Københavns Lufthavn flyver Norwegian 
oversøisk til New York, Los Angeles, Fort Lauderdale, 

Orlando, Las Vegas, Skt. Croix, Puerto Rico, Boston 
og Bangkok. Hertil kommer et stort antal lufthavne i 
hele Europa.
   Siden 2013 har Norwegian fløjet flere end 700.000 
passagerer mellem København og US-destinationer. 
Totalt fløj 26 millioner mennesker med Norwegian i 
fjor, og tallet bliver næppe mindre i år. 
   ’Nok vil mange amerikanere besøge de største euro-
pæiske metropoler som London, Paris og Rom, men 
det er helt tydeligt, at USA-ruterne til København er 
godt fyldt op med turister, der vil opleve Københavns 
gastronomi, design og seværdigheder,’ siger Bjørn 
Kjos i en fødselsdags-udtalelse til TRAVEL 
BUSINESS. ’På ruterne fra USA til Skandinavien 
ligger vi i øjeblikket på godt 30 procent amerikanske 
rejsende, og på enkelte vestkyst-ruter er vi helt oppe 
på omkring 50 procent amerikanere.’

Mange forsøg
Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab og 
det 6. største lavprisselskab i verden. 
   I dag opererer Norwegian godt 400 ruter til mere 
end 130 destinationer i Europa, Nordafrika, Mellem-
østen, Thailand, Caribien og USA. 
   I 2015 blev Norwegian kåret til det mest miljøven-
lige transatlantiske flyselskab af The International 
Council of Clean Transportation (ICCT).
   Både Norge, Sverige, Finland og Island har i mange 
år haft luftfartsselskaber ved siden af SAS – og 
for Islands del ved siden af Icelandair – som alle 
er krakket. Norge fik i 1946, kun et år efter Anden 
Verdenskrig, et selskab med navnet Braathens SAFE, 
stiftet af nordmanden Ludvig G. Braathen (1891-
1976). Koncessionen til udenrigsrutetrafik blev dog 
inddraget i 1954, og selskabet kunne herefter kun 
fortsætte med charterflyvninger til udlandet samt med 
indenrigsruter.
   Ludvig G. Braathen blev, da han startede sin fly-
virksomhed, betragtet som pioner, men sammenlignet 
med Bjørn Kjos må man fastslå, at Bjørns præsta-
tioner ligger nogle trin højere på skalaen.
   Selvom et barnebarn af Ludvig G. Braathen, Per 

Braathen, i flere år har været virksom på det svenske 
marked og i øvrigt gjort det rigtigt godt dér, må det 
konstateres, at hans virksomhed langt fra kan måles 
med Norwegian. Der er milelangt mellem de to 
bedrifter.
   I øvrigt har Sverige aldrig haft et solidt alternativ 
til SAS, men nok så mange forsøg – Transwede, Air 
Sweden, Falcon Air m.fl. – der alle er endt i kaos.
   Island havde i tidernes morgen selskabet Loftleiðir, 
der endte med at blive opslugt af Icelandair, mens 
flere andre mindre luftfartsselskaber måtte opgive. 
De enten gik konkurs eller blot lukkede.
   I dag opererer Wow-Wow Air i konkurrence med 
Icelandair. Det har nu holdt i nogle år, men har ikke 
opnået position af et egentligt alternativ til Icelandair.
   Danmark kan kun fremvise Ingolf Nielsen som en 
person med en seriøs rutetrafik. Bortset fra nogle 
operationer i Tyskland var det kun dansk indenrigs-
trafik, Ingolf beskæftigede sig med, men hverken In-
golfs selskab, Cimber Air, eller det A. P. Møller-ejede 
Maersk Air tåler sammenligning med Norwegian. 

’Kampe og konflikter’
Peder Hornshøj, stifter og tidligere ejer af Bravo 
Tours, i dag administrerende direktør, skriver i 
tilknytning til denne artikel, at han værdsætter Bjørns 
’vilje og evne til at tage de kampe og konflikter, som 
er nødvendige’, og et eksempel på, at ’kampe og 
konflikter’ behøves for at komme videre, fik man i 
begyndelsen af 2015, da et stort antal Norwegian-
piloter strejkede og var i gang med at ødelægge deres 
egen arbejdsplads. Det kom til at koste ’blod, sved 
og tårer’, bl.a. i form af en meget stor sum penge, 
og offentligheden var dengang forbløffet over, at 
piloter, der normalt opfattes som rimelig fornuftige og 
samfunds-ansvarlige, kunne optræde på den måde.
   Bjørn Kjos klarede kampen både mentalt og fysisk, 
uden at han kunne påstå, at han vandt. Selv udtalte 
han, at konflikten i stedet havde tre tabere: Selskabet, 
piloterne med alle deres kolleger samt publikum.
   Den nu 70-årige Bjørn Kjos kan med rette smykke 
sig med titlen ’Flykonge af Skandinavien’.
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Af Preben Jack Petersen
preben@travelbusiness.dk

Peder Hornshøj, administrerende direktør i Bravo Tours og tidligere ejer, 
udtaler om Bjørn Kjos i anledning af hans 70 års dag:
   ’Jeg kan godt lide mennesker, der har en vision, og som går målbevidst efter 
den.
   Bjørn Kjos har haft både en vision og et mål, som mange sikkert rystede på 
hovedet af for blot få år tilbage. Men han holdt fast og har gjort det – 
og man må da nok sige, at han og Norwegian er kommet langt.
   Airline-industrien har forandret sig markant over de år, hvor Bjørn har været 
ved styrpinden, og det har netop han en stor del af æren for.
Nogle vil sikkert sige, at industrien har forandret sig til det værre.
Det synes jeg ikke. Den er blevet meget mere effektiv og passer bedre til den 
verden, vi i dag lever i. Forbrugerne er blevet mange flere og stiller større krav 
til både pris og service.
   Jeg tror ikke, at Bjørn er et overnaturligt væsen, der tryller sig til succes. 
Det drejer sig derimod om hårdt arbejde samt om viljen og evnen til at tage de 
kampe og konflikter, der er nødvendige. De resultater, han 
hermed har opnået, er dem, der har ført visionerne ud i livet.

Peder Hornshøj om Bjørn Kjos

Peder Hornshøj, sammen med en kompagnon stifter af Bravo Tours, 
som de for flere år siden solgte til en islandsk finansgruppe, men som 

Peder stadigvæk er administrerende direktør for, fotograferet på Kastrup 
sammen med Bjørn Kjos.

   De gange, jeg har mødt Bjørn Kjos, har jeg stået overfor en venlig, 
interesseret og nærværende mand. Han har skabt tillid hos mig, og hos Bravo 
Tours er vi da også glade for det gode samarbejde, vi i dag har med Norwe-
gian, og som gælder ganske store aftaler, eksempelvis vort fælles projekt med 
direkte fly til San Juan og De Dansk Vestindiske Øer. 
Jeg er sikker på, at hvis ikke vi var gået sammen i dette projekt, så havde 
hverken Bravo Tours eller Norwegian haft fly til disse herlige gamle danske, 
caribiske øer.



Spændende måde at dekorere en flyflåde på.

Kultur-personer i halen 
på de rødmossede fly
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Da Norwegian trådte ind på markedet i sin nu-
værende skikkelse i år 2002, udfordrede selskabet 
et veletableret og langvarigt luftfartsmonopol, og 
derfor fandt folkene bag Norwegian det naturligt 
at udsmykke halefinnerne på flyene med person-
ligheder, som var kendte for at have flyttet grænser 
samt for at have udfordret etablissementet og 
inspireret andre.
   Hele flyflåden er i dag kendetegnet ved, at ’the 
noses’ er røde, mens halerorene viser en kendt kul-

turpersonlighed. Indtil nu er det blevet til flere end 
100 ’kændisser’, som flyver rundt på Norwe-gians 
flere end 300 ruter, og naturligt nok har selskabet 
fundet ’sine helte’ i de lande, man flyver mest på, 
eller hvor man som det mindste har baser.
   På hosstående billeder ses eksempelvis Asta 
Nielsen (1881-1972), Danmarks kendteste skuespil-
lerinde fra stumfilmens dage, endvidere forfatteren 
H. C. Andersen (1805-75), der må siges at være 
kendt over hele verden, og som nok skal få mere 

end ét barn til at udbryde ’I dag har jeg været ude 
at rejse med H. C. Andersen’, komponisten Carl 
Nielsen (1865-1931), ligeledes verdenskendt, for-
fatterne Georg Brandes (1842-1927) og Karen Blixen 
(1885-1962) og den senest tilkomne, teologen og 
salmedigteren N. F. S. Grundtvig (1783-1872), måske 
ikke helt så kendt udenfor Norden, men i hvert fald 
et betydeligt navn i den danske kulturhistorie.
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’Omsætter 
visioner til 
virkelighed’
Af Thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns Lufthavne A/S.

BJØRN KJOS BETYDER noget særligt. Ikke blot for 
Norwegian eller Københavns Lufthavn, men for hele 
branchen. Hans evner til at omsætte store visioner til 
konkrete handlinger er imponerende – og understreger, 
at han om nogen er ’Mr. Norwegian’.
Han har formået at sætte sit præg på luftfarten og som få andre 
stået i spidsen for den kraftige udvikling, som branchen har 
gennemgået de seneste årtier. På få år er Norwegian vokset til at 
være det næststørste flyselskab i Københavns Lufthavn, og den 
position var næppe opnået uden Bjørn i spidsen. Hans vilje til 
at tage risici i sine bestræbelser på at nå de mål, han har sat for 
Norwegian, er usædvanlig.

Bjørns tanker flyver højt, men samtidig er han som menneske 
nede på jorden. Og netop den kombination har vist sig at være 
opskriften på en succes. Han formår nemlig på én og samme tid 
at tænke langsigtet og nyt og samtidig omsætte visionerne til 
konkret virkelighed blandt almindelige mennesker.
Mange var skeptiske, da han sagde, at Norwegian ville tage sit 
succesfulde lavpris-koncept og føre det over på long 
haul-ruterne. Det lød for mange vel ambitiøst og så ud som en 
kamp, der næppe kunne lykkes. Men at kaste Norwegian – og 
sig selv – ind i kampen med mægtige modstandere ligger i Kjos’ 
natur. Han har gang på gang vist, at han ikke er bange for et 
’godt slagsmål’ – uanset om det er med konkurrenterne, 
internationale fagforeninger eller amerikanske præsidentkandi-
dater. Og oftest kommer han og Norwegian sejrrigt ud af det.

Han så tidligt perspektiverne i de nye Boeing 787 Dreamlinere 
som grundlaget for lavpris-flyvning på de lange ruter. De gør 
det muligt at flyve længere med mindre fly, og dermed ændres 
det traditionelle billede af luftfarts-landkortet, når Norwegian 
bliver den største Dreamliner-operatør i Europa.
Selv i det uformelle Norden er Bjørn Kjos en utraditionel leder, 
der både taler, så man kan forstå det, og samtidig kan tale med 
alle. Mest bemærkelsesværdigt er dog, at han har formået at 
holde hånden roligt på roret, når bølgerne er gået allerhøjest. 

CPH-chefen Thomas Woldbye 
om Bjørn Kjos:
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TraVEl BUSiNESS kan købes følgende steder:
DANMARK: Magasin du Nord, Kongens Nytorv, København. (Bladkiosken på etagen under stueplan.)
GRØNLAND: Arctic Hotel, Ilulissat. (Receptionen.)
USA: Hotel Waldorff Astoria, Park Avenue, New York. (Newsstand at Lobby.)

Rejsebranchens kendte 
ansigter

De mest toneangivende personer i luftfart, hotel, rejseliv og turisme møder man i TRAVEL BUSINESS
– eneste magasin med fokus kun på management og beslutningstagere i nævnte fagområder.

I seneste udgave rapporteres om Lars Thuesen og hans nye team, der er gået i gang med en 
genoprejsning af luftfartsselskabet Jet Time. 

Læs om, hvordan de vil manøvrere udenom en konkurs.

JANUAR KVARTAL 2016

16. ÅRG. – NR. 39

Pris DKK 48,00

(inkl. Moms)

Allan L. Agerholm er strøget helt til tops i dansk turisme, 

efter at Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen (V) 

pr. 1. januar i år har udpeget ham til bestyrelsesformand i 

Visit Denmark A/S.

I forvejen var Allan næstformand i Horesta’s bestyrelse, og 

siden januar 2014 har han stået i spidsen for Bella Center, 

           Nordens største messecenter med dets integrerede 

                  Comwell Conference Center Copenhagen (CCCC), 

                      Forum Copenhagen samt hotellerne AC Bella Sky 

                         Copenhagen, Crowne Plaza Copenhagen Towers

                          og AC Copenhagen Marriott. Læs Side 4.

Til tops i 
dansk turisme

Pris DKK 48,00 (inkl. moms)

Allan L. Agerholm trådte første gang offentligt frem som turistrådsformand på 

Turismepolitisk Årsmøde hos Dansk Erhverv i december, efter at han var blevet 

udpeget til posten af Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen (t.v.). 

Til højre i billedet ses Jan Olsen, administrerende direktør i Visit Denmark A/S.

APRIL KVARTAL 201616. ÅRG. – NR. 40

Pris DKK 48,00

(inkl. M
om

s)

Pris DKK 48,00 (inkl. moms)

Vi genrejser Jet Time 

Leif Vase Larsen – arbejdende bestyrelsesmedlem hos Jet Time.

Martin Møller Nielsen – medejer af Jet Time med ca. 33 pct. Jørgen Holme – ny administrerende direktør i Jet Time.

LARS THUESEN vil kæmpe ufortrødent for igen at få luftfartsselskabet Jet Time op at stå.
   Han har dannet et lille team, der skal assistere ham med genoprejsningen. Det består af milliardæren Martin Møller Nielsen fra Nordic Aviation Capital, Jørgen Holme , der er ny administrerende direktør i Jet Time, den succesrige Leif Vase Larsen, tidligere topmand hos Kuoni i Schweiz, fhv. Scandlines-direktør Tage Reinert samt advokat Peter Schäfer fra advokatfirmaet Lett.

 Læs Side 4.
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Verdens Bedste 
Carlzon

På 13 år gjorde Jan Carlzon mere gavn for SAS end, hvad 20 andre CEO’ere til sammen har udvirket på 57 år.

JAN CARLZON er utvivlsomt den luftfartschef, 
der har haft den absolut største betydning for SAS 
gennem tiderne. Ingen anden SAS-mand har præste-
ret blot en brøkdel af det, Janne opnåede i de 13 år, 
han var selskabets chef. Med andre ord: Ingen anden 
SAS-direktør har, hverken før eller efter Janne-epo-
ken, kunnet nå Janne til blot sokkeholderne i hverken 
dygtighed eller popularitet. ’Verdens bedste Carlzon’ 
fylder 75 år lørdag 25. juni.
   Den absolut vægtigste faktor, Janne var mester 
for hos SAS, var personalets begejstring for deres 
arbejdsplads. Enhver medarbejder var i Janne-årene 
ikke blot glad for at arbejde hos SAS, men var 
direkte stolt over det, og det var uanset om man var 
i vennelag og ville fortælle om sit job, eller om man 
bevægede sig i det offentlige rum iført SAS-uniform. 
Da selskabets popularitet var på det højeste, var det 
helt almindeligt, at folk vendte sig om på gaden og 
kiggede efter personer, der var iklædt SAS-uniformer 
designed og produceret af Calvin Klein. Det gjaldt i 
hele Skandinavien og til dels også i Finland.

Idol for omgivelserne
Selvom Janne selvklart ikke var alene om at skabe 
SAS’ nye image, så var det alligevel ham, folk så 
op til. Det gjaldt alle – medarbejderne, pressens 
repræsentanter, offentligheden, luftfartsselskaber ude 
i den store verden m.m.m. Janne var et idol for alle 
sine omgivelser – både internt og eksternt
   Ved festarrangementer i SAS-koncernen kappedes 
de kvindelige deltagere om hans gunst. De ville alle 
sammen danse med Janne eller bare snakke med 
ham, røre ham, se ham i øjnene – ja, alt som blot 
mindede om, at nu havde man været sammen med 
den forgudede erhvervsleder, som var ’Janne’ med 
både alle dem, han kendte og ikke kendte.
   På det ’julparty’, Scanair holdt i Europafilm’s 
studier i Stockholm-forstaden Sundbyberg på Lucia-
dagen, fredag 13. december 1983, for sine medarbej-
dere, var Janne som koncernchef inviteret med af 
Scanair-chefen Bengt Hägglund. (Scanair var SAS’ 
charterflyselskab og fløj hovedsalig for Vingresor.) 
   Imidlertid var den dengang 42-årige luftfartschef 
ikke kun med til festen i sin egenskab af koncernchef, 
men også som en del af underholdningen, idet man 
lod sketchen ’Dinner for One’, bedre kendt som 

Jan Carlzon fylder 75 år

Af Preben Jack Petersen.
preben@travelpeople.dk

’Same Procedure as last Year’ eller ret og slet ’90 års 
fødselsdagen’, opføre på en af scenerne hos Europa-
film, og her indtog Janne rollen som James, der 
skulle servere for den gamle, halvsenile Miss Sophie.
   Janne var suveræn i den rolle, og den gamle rejse-
leder kom pludselig op i ham. Der var nok de tilsku-
ere blandt Scanair-medarbejderne, der mente, at om 
han nogensinde skulle mislykkes som luftfartschef, 
så kunne han i hvert fald blive skuespiller på de skrå 
brædder. Rent faktisk har han også vist sig på film-
lærredet et par gange for kun en halv snes år siden – 
dels i den svenske familiekomedie ’Sällskapsresan’, 
dels i Lars von Triers film om Københavns Lufthavn.

   Det var dog ikke kun som skuespiller i opførelsen 
af Dinner for One, han var god, men det var lige så 
meget på hans ’tagen del i legen’ på lige fod med 
øvrige medarbejdere, han tog kegler hjem. Når man 
studerer listen over tidligere chefer i SAS, de fleste 
håndplukkede af Wallenbergerne, kan man ikke 
finde en eneste, der har været i besiddelse af samme 
jovialitet som Janne.

Fra guidejob til Linjeflyg og SAS
Hans ’hang’ til at optræde havde rødder tilbage til 
hans rejseleder-karriere i årene 1967-71, da han 
arbejdede for Vingresor på den spanske solkyst 
med placering i Marbella. Han havde, efter i juni 
1967 at have bestået sin civiløkonom-eksamen på 
Handelshögskolan i Stockholm, behov for ’luft under 
vingerne’, og i stedet for at rejse rundt i verden på 
må og få, så tog han imod et tilbud fra Vingresor om 
at blive guide i Marbella. Han avancerede hurtigt til 
’platschef’, og i slutningen af 1971 rejste han hjem 
og blev ansat på Vingresor’s kontor på Sveavägen i 
Stockholm. 1974 udnævntes han til administrerende 
direktør i samme firma, og fire år senere gik han 
videre til det svenske indenrigsflyselskab Linjeflyg, 
hvor han ligeledes fik position af administrerende 
direktør.
   Linjeflyg havde i flere år fløjet med underskud, 
men det skulle Janne hurtigt få ryddet af vejen. Han 
indførte ’100 kronors-biljetten’, som der ganske vist 
kun vat et begrænset antal af på hver afgang. Men 
alene det, at sådanne billetter fandtes, gjorde inden-
rigsflyet enormt populært, og folk, der i årevis kun 
havde rejst med tog eller bus, stod nu i kø for at rejse 
ad luftvejen.
   Fra Linjeflyg var der ikke lang vej til SAS, der 
skulle have ny topchef i 1981. Bestyrelsen i SAS 
havde i realiteten besluttet, at den ny SAS-chef skulle 
hedde Jan Carlzon, inden manden selv var blevet 
tilspurgt!

Svinede Janne til
Set i bakspejlet kan Janne Carlzons virke i SAS som 
helhed betegnes som en kanonsucces med nogle 
ganske få undtagelser, af hvilke de to største er:

1)   Jannes stort oplagte samarbejde med en hotel-
organisation på joint venture-basis, som blev 
proklameret ved et stort anlagt pressemøde i 
Falkonercentret (Hotel Tre Falke) på Frederiks-

Jan Carlzon, succesrig chef for SAS i perioden 
1981-93.

Verdens Bedste Carlzon
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Janne Carlzon er, sin høje alder til trods, 
stadigvæk en nydelig mand med karisma 
og udstråling. 
Både i Sverige og internationalt er der 
ofte bud efter ham som foredragsholder. 
Billedet er taget i fjor på Oresund 
Business Conference i Malmö.
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berg i København, blev en dundrende fiasko, som 
kom til at koste mange penge for SAS.

2)   Alcázar-projektet, der skulle have samlet nogle af 
Europas største lutfartsselskaber i en stærk enhed, 
løb ud i sandet – først og fremmest fordi ingen af 
de store selskaber ønskede at afgive suverænitet 
til de andre deltagere i projektet.

Til gengæld kan Janne henholde sig til, at to af de 
luftfartsselskaber, der skulle have deltaget i Alcázar-
projektet, ikke klarede sig som selvstændige virk-
somheder i ret lang tid efter, at planen om et Alcázar-
samarbejde var blevet skrottet. Det var Swissair, der 
udsattes for konkurs, og derefter ’blev samlet op’ af 
Lufthansa, som formåede at puste liget op – og det 
var KLM, The Flying Dutchman, der blev overtaget 
af Air France. 
   Man kan uden overdrivelse konstatere, at sammen-
bruddet i Alcazar-forhandlingerne førte til Janne 
Carlzons fald; og lige så klart kan konstateres, at 
der blev pustet godt og grundigt til ilden bl.a. af det 
danske medlem af SAS-bestyrelsen, Tage Andersen 
fra Den Danske Bank, der tilsyneladende havde et 
blødt punkt oppe i hovedet, når Jannes navn forekom. 
I hvert fald optrådte Tage alt andet end pænt overfor 
den energiske svensker. Han svinede Janne til med 
udtalelser om, at Alcázar-projektet var det rene 
’barnepjat’ og deslige. Der var nok dem, der mente, 
at den gode bankmand ikke havde megen forstand 
på emnet og derfor burde have holdt sig for god 
til overhovedet at ytre sig om ting, han ikke havde 
nogen viden om. 
   Til gengæld var der mere stil over den svenske 
bestyrelsesformand, Curt Nicolin, koncernchef hos 
ASEA, der brugte tid på at farte verden rundt sam-
men med Janne i et forsøg på at finde andre samar-
bejdspartnere.
   Alcázar var navnet på flere fæstninger, der opførtes 

Ved en personalefest hos charterflyselskabet 
Scanair i december 1983 spillede Jan Carlzon 
rollen som James i sketchen ’90 års fødselsda-

gen’, hvor Miss Sophie optrådte i skikkelse af 
den svenske skuespillerinde Margeretha Krook.

Jan Carlzon har i alle år været kraftigt ombejlet 
af kvinder – og i særlig grad har SAS’ stewar-
desser haft et godt øje til ham. På billedet er det 
stewardessen Eva Lundin, der lader sig føre af 
Janne på dansegulvet.

på 1500-tallet, bl.a. i Palermo og Sevilla. De var så 
stærkt byggede, at man opfattede dem som uind-
tagelige. Derfor var det også Jannes idé, at Alcázar 
var et godt navn til en stærk kæde af luftfartssel-
skaber. 

Frankrig lukkede for SAS
Om ikke Janne Carlzon allerede var verdenskendt, 
blev han det i hvert fald, da han droppede First Class 
på alle SAS-fly og i stedet opgraderede servicen for 
de passagerer, der havde betalt fuld pris for sine fly-
billetter. De blev placeret forrest i flyene, hvor de fik 
bedre måltider end passagererne på Economy Class 
og også bedre plads, og der blev foretaget en adskil-
lelse af Business Class og Economy Class i form af 
et blåt gardin.
   De franske luftfartsmyndigheder protesterede 
højlydt mod SAS’ forbedrede service, men da Janne 
Carlzon ikke adlød de franske protester, skete det 
helt fantastiske, at Frankrigs regering forbød SAS at 
lande i franske lufthavne!

   I stedet blev passagererne fløjet til Luxembourg og 
derfra fragtet i moderne turistbusser til Paris.
   Den historie valsede rundt i samtlige verdens aviser 
med det resultat, at Frankrig blev gjort rent til grin, 
mens Janne og SAS fik uanede mængder PR – og 
efter en uge annullerede franskmændene selv deres 
landingsforbud for SAS-fly.
   Herefter indførte stort set alle luftfartsselskaber 
en kopi af SAS’ kabineopdeling, og lige siden har 
begrebet Business Class forekommet i branchen.
   
Airline of the Year
Efter kun to års virke i SAS blev Janne udset til at 
modtage årets Luftfartspokal af bestyrelsen i Danske 
Flyvejournalisters Klub. Det skete således i 1983, 
hvor den daværende formand, radio- og TV-repor-
teren Gunnar ’Nu’ Hansen stod for overrækkelsen.
   Det følgende år øgede opmærksomheden omkring 
den feterede SAS-chef til øverste trin på stigen i in-
ternational luftfart, idet han ved en stor fest på Hotel 
Plaza i New York modtog den ansete Travel Award 
International, der fulgte med udnævnelsen af ’Airline 
of the Year’. 
   Overrækkelsen skete til tonerne af ’New York, 
New York’ fremført af Mercer Ellington’s Orchestra, 
mens de tre skandinaviske flag vajede fra hotellets 
top. Mercer var søn af Duke Ellington.
   Samtidigt med den globale berømmelse udkom 
’Jannes Lille Røde’ med det officielle navn ’Riv 
Pyramiderne’, der i engelsk version blev trykt på 
forlag over hele verden med titlen ’Moments of 
Truth’. Tråden i Jannes lille management-håndbog 
var den enkle, at man blot skal sige tingene, som 
de er, i stedet for at fremkomme med snørklede og 
uforståelige forklaringer.
   Det blev i 1980’erne oplyst, at bogen var trykt i 
flere end 10 millioner eksemplarer, og at det dermed 
var en af verdens bedst solgte managementbøger.
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Erik Bjerregaard 
modtog høj italiensk 

udmærkelse
I ÅR FEJREDE det officielle Italien i Danmark sin Nationaldag 
31. maj ved en højtidelighed i Esbjerg, hvor italienerne 
benyttede lejligheden til at dekorere Grønlands-danskeren 
Erik Bjerregaard med den italienske hædersmedalje l’Ordine 
della Stella. Det er en særlig orden, som kun uddeles til 
udlændinge bosatte udenfor Italien, og som har vist særlig 
interesse for Italien.
   Italiens ambassadør i Danmark, Stefano Queirolo 
Palmas, der stod for overrækkelsen af medaljen, 
udtalte, at Erik Bjerregaard var en sådan person, 
og at det derfor var ham en stor glæde at 
aflevere Stella-medaljen til netop ham.
   Erik har i flere år været italiensk konsul i 
Grønland. Til daglig er han administrerende 
direktør på Hotel Arctic i Ilulissat.
   Esbjergs borgmester, Johnny Søtrup, 
var vært ved arrangementet, der fandt 
sted i Musikhuset i Esbjerg. For at give 
arrangementet en ekstra festlig ramme, var 
der musik af Den Ny Opera ved Elsebeth Dreisig, 
Mogens Fangel Damm og Jacob Næslund Madsen. 
Ligeledes underholdt Syddansk 
Musikkonservatorium ved Adam Hansen og 
Francesca Salvatucci.

Hoteldirektør og konsul Erik Bjerregaard takker 
ambassadør Stefano Queirolo for udmærkelsen.

Esbjergs borgmester, Johnny Søtrup, var til stede ved 
prisoverrækkelsen - her sammen med prismodtageren, 
hoteldirektør og konsul Erik Bjerregaard, samt ambassadør 
Stefano Queirolo Palmas med hustru, Ornella Cuppone.



Akademikernes 
indtogs-march ved

Lars Thuesens 
reception

ADVOKATER OG BANKFOLK skortede det ikke på ved den reception, der tirsdag 29. marts blev holdt i Nørrebro 
Bryghus for manden bag luftfartsselskabet Jet Time, Basis Bank og en lang række andre selskaber, Lars Thuesen, 

i anledning af dennes 60 års dag. Også personer, som Lars hen ad vejen har lavet forretning med, uden at de 
nødvendigvis har været advokat eller bankdirektør, samt skolekammerater fra tiden på Herlufsholm Kostskole såvel 

som diverse skikkelser fra rejsebranchen var mødt frem for at gratulere fødselaren
   Lars er aktionær i Nørrebro Bryghus, der ikke blot er kendt for sit gode øl, men også serverer noget af 

hovedstadens mest lækre mad, så stedet var ikke tilfældigt valgt.

18 Investorens op- og nedture

Lars Thuesen rundede de 60 år i marts

En af de først ankomne gæster var 
John Uggerhøj, som lærte Lars at 
kende, da han i 1980’erne arbejdede 
for Vingrejser i København og 
Warszawa . Lars fik dengang 
til opgave af SAS-chefen Jan 
Carlzon at sælge Scandinavian 
Leisure Group, hvori Vingrejser 
indgik. Siden arbejdede John og Lars 
sammen hos Airtours i Manchester, 
og i 2005 fik John idéen til 
flyselskabet Jet Time, som Lars gik 
ind i finansielt. John er stadigvæk 
ansat i Jet Time. 

Læg mærke til Johns ærbødige buk.

To kendte bankfolk, Kim Wander fra Sparekassen Sjælland og Søren Vierø 
fra Nykredit hyggede sig med Stig Thygesen, der er administrerende 
direktør dels for Lars Thuesens holdingselskab, Nosca A/S, dels for 
Scandinavian Travel Media ApS.

Advokat Jesper Rothe, Partner hos Bech Bruun og desuden 
skolekammerat med Lars Thuesen på Herluftsholm, og direktør 
Klaus Resen Steeenstrup, ligeledes tidligere herlovianer. I 
mange år har Jesper været en trofast juridisk rådgiver for Lars.
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Harald Rytz, tidligere chef i Northwest Orient Airlines, DSB Rejsebureau og 
Tjæreborg Rejser, lever i dag en afslappet pensionisttilværelse med hustruen 
Elle i huset i Taarbæk med sporadiske ophold i ferielejlighederne i Malaysia 
henholdsvis Syd-Afrika. Til højre i billedet ses Villi Karup Rasmussen, i mange 
år salgschef hos Hertz Biludlejning og senest hos magasinet Stand By.

Ingolf Petersen, i mange år kontraktchef hos CAS, senere 
Novia, i Københavns Lufthavn fotograferet med sin søn 
Benjamin og John Uggerhøj fra Jet Time. Ingolf er i dag 
chef for et handlingselskab i Indien, der er et afkom af det 
danske Novia, og som Lars Thuesen er hovedaktionær i.

Tom Palving fra BRF Kredit fik sig en snak med flere af 
receptionsgæsterne, på billedet en unavngiven revisor.

Tandlæge Christian Christiansen har ansvaret for Lars 
Thuesens tænder. De to mænd er desuden hinandens 
svogre. Til højre i billedet ses René Rommerdahl fra 
Nordea, som er Lars’ private bankrådgiver.

Rikke Esbjerg er administrerende direktør i 
Netdoktor, aom hun købte af Lars i 2011. Hun 
underholdt sig med advokat Jesper Rothe.

Direktør Niels de Coninck Smith har været en nær 
ven af Lars lige siden skoletiden på Herluftsholm, og 
Torsten Moe, Partner hos PWC, ligeledes en nær ven.

Jens Zimmer Christensen, formand for Horesta, 
Henrik Specht, generalsekretær i RiD og fhv. 
Spies-medarbejder, og direktør Niels Busch.

Udlandsdanskeren, direktør Peter Hauch, bedst kendt som storinvestor 
i Klaus Riskjær Pedersens Accumulator Invest i 1980’erne, i dag med 
adresse i Schweiz, og Jan Kondrup, direktør i Sammenslutningen af lokale 
Pengeinstitutter, og advokat Jon Dyhre Hansen, Partner hos Accura.Investorens op- og nedture



Per Carøe, Skandinavien-chef for Kenya Airways og 
Kenya Tourist Board, og direktør Niels Frederiksen, som 
Lars handlede hus i Piedmonte med for nogle år siden.

Receptionen for Lars var et langt større tilløbsstykke for ’herrer i jakkesæt’ 
end for kvinder. TRAVEL BUSINESS’ fotograf spottede dog hosstående tre 
damer – Connie Bjerglund-Andersen, Aase Randstoft og Susanne Falk, 
der alle præsenterede sig som tilhørende fødselarens private vennekreds.

Direktør Peter Michael Bjerglund-Andersen 
i samtale med fødselarens hustru, Bolette.

Tre repræsentanter for Basis Bank kunne sagtens finde ting 
at tale om. Fra venstre er det Henrik Frederiksen, bankens 
marketingdirektør, advokat Ulrik Bayer, bestyrelsesformand, 
og Søren Møntegaard, økonomidirektør.

Lars Thuesen var glad for at se Ingolf Petersen, 
der i anledning af fødselsdags-receptionen var 
taget et smut hjem fra Indien.

Niels Frederiksen, indehaver af firmaet Living 
Art, i hyggelig samtale med fødselaren.

Patrick Menzies hyggede sig med Jesper 
Nygaard, tidligere turistchef i Sorø.18 Akademikernes indtogs-march ved Lars Thuesens reception

Lars Thuesen med advokat Søren Møller-Damgaard, 
der er juridisk chef i Basis Bank.
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Træflytning –
for et bedre miljø
-En overkommelig affære

Nordisk Træflyt & Træpleje ApS • Industriskellet 6A • DK - 3540  Lynge • T: +45 44 95 96 00 • www.traeflytning.dk • info@traeflytning.dk

At ville flytte sine træer kan have mange årsager. 
Måske vil du etablere en ny indkørsel til din ejendom 
– det være sig et hotel, der skal udvides, tilblivelse af 
et kursuscenter, anlæg af en ny golfbane, eller du vil 
ændre på indretningen af din grund, så du får bedre 
udsyn eller dækker for nysgerrige naboer.
   Der kan være mange gode grunde til at flytte sine 
træer, og mulighederne er stort set uendelige.
   Nordisk Træflyt & Træpleje ApS er eneste firma i 
Danmark, der tilbyder denne specialitet. Vi har det 
erfarne mandskab, og vi har specialudstyret. 

NT & T er grundlagt i 1989 og har således flyttet træer 
i 30 år – over hele Danmark og også i flere andre 
europæiske lande.

Vi flytter gerne ét eller to træer – men også gerne en 
hel skov, hvis det er det, der behøves.

Yderligere sælger vi også store træer fra vores  egen
plantebank

Kontakt os på:
T: +45 44 95 96 00 eller M: +45 40 13 45 21
info@traeflytning.dk

NT-T ann 245 x 340 Travel 2016.indd   1 04-07-2016   11:03:00



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

w
w

w
.jg

c-
ar

ct
ic

.d
k

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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