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Obama på løbebånd og
Grace Jones i sauna

E   r du blandt de, der skatter muligheden for en tur i fitnesscentret eller en joggingtur i lokal-
miljøet, når du er på farten? 83 pct af erhvervsrejsende lægger ifølge undersøgelser vægt på 

denne mulighed, når de vælger hotel. Dette er hotelbranchen helt klar over, hvorfor nye tiltag i den 
retning forsøger at imødekomme den enkelte gæsts ønsker – bl.a. med udstyr og yogamåtter på 
værelset, træningsvideoer på fladskærmen og anbefalinger til løberuter i lokalområdet.

De små, dystre motionsrum i hotellets kælder er på vej ud, og flere hoteller integrerer nu kom-
plette fitnesscentre med dagslys, ligesom man tilbyder medlemskab til lokale motionister. Er man 
blandt de, der dyrker motion på rejsen, kan man tillige være heldig at møde en kendis i fitnesslo-
kalet. Jeg fik for år tilbage fornøjelsen af at møde Grace Jones i hotellets fitnessafdeling, hvor hun 
stemmetrænede i saunaen før aftenens koncert. Hendes stemmebånd har en utrolig spændvidde.

En journalistkollega fra en københavnsk ugeavis fik sig på samme måde en stor overraskelse, 
da hun på et hotelophold i Polen blev mødt af habitklædte sikkerhedsvagter i fitnessrummet. Ikke 
et syn man normalt vil forvente, men da en høj, slank mand satte i gang på løbebåndet ved siden af 
og hilste pænt, blev overraskelsen kun større, da det viste sig at være den daværende amerikanske 
præsident Barack Obama.

I dette Business Traveller kigger vi på den sunde interesse blandt hotelgæster og tager tempe-
raturen på branchens tiltag for at imødekomme efterspørgslen på motionstilbud. Er friluftsliv og 
motion på græs mere dig, har vi besøgt Ryder Cup-golfbanen ved luksusherregården Adare Manor 
i det vestlige Irland, hvor man også har en udsøgt Michelin-restaurant.

I den øvrige del af verden har vi besøgt historiske Hanoi, der bygger hurtigere end gadenavne 
kan følge med, Ukraines perle ved Sortehavet, Odessa, Seaport District i New York samt Cubas ho-
vedstad Havana, der med nye hoteller og mødefaciliteter nyder anseelse trods nye amerikanske re-
striktioner mod landet. En anden historisk og eksotisk storby er Istanbul, hvor udviklingen af bedre 
infrastruktur med ny lufthavn og letbane har gjort transport mere fremkommelig, mens byens 
prisvenlige hoteludbud vokser. Ældre bydele langs Bosporus-strædet får et tiltrængt ansigtsløft, 
og byens nye borgmester ønsker på denne måde at fremtidssikre byens gunstige placering for 
møder og messer på den geografiske grænse mellem Europa og Asien.

I mindre målestok anlægges nye landingsbaner på de caribiske øer, hvor særligt American Air-
lines er en flittig aktør. Andre artikler fortæller om luftartens femte element samt om grønne tiltag 
i lufthavne, der flere steder belønner flyselskaberne for at nedbringe deres CO2-udslip.

Vi ønsker alle en god rejse og et godt hotelophold. Husk at kigge forbi fitnesscentret. Du kan 
være heldig at møde en kendt sangerinde eller en amerikansk præsident – selvom jeg umiddelbart 
har svært ved at forestille mig Donald Trump på et løbebånd.

Michael Bøjes
Udgiver og chefredaktør
Business Traveller Denmark

 NEW HOTEL  
_ OPENING MARCH 2020
78 SPACIOUS ROOMS
COOL BAR & RESTAURANT
SMACK IN THE MIDDLE OF THE CITY
RADISSONHOTELS.COM/RED

264275 AARRR Ad Berlingske (266x365) V1-UK.indd   1264275 AARRR Ad Berlingske (266x365) V1-UK.indd   1 23/01/2020   15.1823/01/2020   15.18
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STAFETTEN AF CECILIA LONNING-SKOVGAARD

En blind passager 
på afveje 
 

D er har sneget sig en blind passager ombord på flyrejsen for bl.a. erhvervs-
rejse- og mødebranchen - klimasamvittigheden

 
Det er en insisterende lille fyr, som man ofte skal forholde sig til: Hvorfor flyver du 
nu igen? Hvorfor tager du ikke bare dit møde over Skype? Hvordan kan du være 
det bekendt, når kloden brænder? 

Spørgsmålene er imidlertid funderet i en forsimplet forståelse af virkelighe-
den. 

Mange glemmer at forholde sig til, at nogle flyrejser simpelthen er nødven-
dige for erhvervslivet. Som erhvervsrejsende skal man selvfølgelig også tænke 
på miljøet og planeten, når man kan, i sit rejsemønster.

Vi kommer imidlertid ikke uden om, at erhvervsfolk jævnligt har brug for at 
komme ud og besøge handels- og samarbejdspartnere for at få en forståelse for 
deres behov og dermed sikre Danmark ordrer. For mange erhvervsfolk, politikere 
og organisationsfolk er høj hastighed på rejsen absolut nødvendig for at deltage 
i konferencer og andre arrangementer, som i den sidste ende er afgørende for 
millionaftaler.

Det er samtidigt og tilsvarende klart, at verden har en reel og alvorlig klimaud-
fordring, som vi politikere er nødt til at forholde os til. Men det er ikke i orden, 
at udskamme erhvervsrejse- og mødebranchen, som rent faktisk sikrer, at vi har 
penge i statskassen til at investere i grøn teknologi, forskning og nye klimaløsnin-
ger, som kan sende Danmark op i den grønne superliga. 

Det er politikerne, der skal sikre, at vi udvikler vores jernbanenet og investerer 
i højhastighedstog, der kan gøre togdriften konkurrencedygtig, og at vi fremmer 
forskningen i bæredygtigt brændstof til fly. 

Til gengæld kan erhvervslivet så bruge sin energi på at fortsætte med at sikre 
vækst og udvikling til Danmark. 

Cecilia Lonning-Skovgaard
Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København
Venstre

Vi, hos PensionsSelskabet pension & 
health care services, rådgiver danske 
virksomheder og deres medarbejdere 
om pension og investering. 

Vi skaber værdi ved at designe en pen-
sionsløsning, der sikrer din hverdag og 
matcher dine fremtidsdrømme.

Det bedste fra 
forsikring og bank 

       - samlet i én løsning.
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Business Traveller’s
annoncører planter
træer i Tanzania
For hver annonce der bookes i Business Traveller plantes et træ i Mara-
regionen i det nordvestlige Tanazania. Træerne distribueres til farmere, 
familier, skoler og klinikker og er med til at give frugt, brænde, medicin, 
hegn og dyrefoder til regionens beboere, ligesom træerne gavner nær-
miljøet, biodiversiteten og det globale klima. Det grønne projekt har til 
formål at reetablere oprindelige skovområder, forbedre fødevaresikkerhe-
den samt sikre nemmere adgang til rent drikkevand, dyreliv, medicin og 
skovprodukter.  

Business Traveller planter et træ for hver annoncør i vores magasin til 
gavn for os alle, kommende generationer og ikke mindst lokalbefolk-
ningen i Mara-regionen i Tanzania. 

Vi  siger i denne udgave tak 
for træer til følgende

virksomheder

Arberg Time
Radisson Hotels
Croatia Airlines
Albatros Travel

Stepstone/Jobindex
Icelandair
3 Business
Nordicals

Jeudan
Air Greenland

PwC
Nordnet

Centrum Personale
GSH (Green Solution House)

Legoland Hotel
Garmin

Bang & Olufsen
Turkish Airlines

Den Danske Landinspektørforening
FORD

Shamballa Jewels
Star Alliance

Topas
Samari

Autocamp.dk
Energistyrelsen

CPH Erhverv
Pensionsselskabet

Dribe
Lindberg

Scanleasing

Projektet afvikles i samarbejde med Global Climate
Institute, og sikrer i fælleskab med andre internationale 
virksomheder at mere end 2500 familier og 130 skoler 
modtager undervisning i træbeplantning.
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Marriott vokser eksplosivt
1.380.000 plus/minus nogle hundredtusinde! Omtrent så mange 
hotelværelser stod der Marriott på ved udgangen af 2019. Alene i 
det forgangne år underskrev Marriott International kontrakter om 

815 nye ejendomme, repræsenterende over 136.000 hotelværelser. 
Det svarer til – har talnørder regnet på – en ny kontrakt hver 15. 
time.

Marriott International er, efter overta-
gelsen i 2016 af Starwood til 13,6 mia. USD, 
verdens største hotelkæde med mere end 
7.300 ejendomme fordelt på 30 forskellige 
brands i 134 lande. Hotellerne enten ejes, 
drives eller udlejes under licens og franchi-
sing.

Ikke mindst i Saudi-Arabien, hvor Marri-
ott i forvejen har 29 hoteller, er der fuld fart 
på. Yderligere 20 hoteller er på tegnebræt-
tet i ørkenkongeriget frem mod år 2024 
– herunder et 2.600-værelsers Fairfield by 
Marriott i muslimernes hellige by, Mekka. 
Her er Marriott dog ikke alene om at bygge, 
idet Intercontinentals Hotel Group i inde-
værende år åbner et 4.200-værelsers Voco 
Hotel.

Se mere på marriott.com

Find de billigste 
flybilletter 

På Travelmarket.dk kan du 
sammenligne rejser fra 
hundredvis af flyselskaber 
og rejsebureauer. Som den 
eneste sammenlignings-
side tilbyder vi dig oven i 
købet prisgaranti på din fly-
billet. For på Travelmarket.
dk finder du nemlig alle de 
billigste priser i én søgning.

Du bestemmer, om det skal 
være den bedste, billigste 
eller hurtigste flyrejse.

Ny
gratis 

app

Fra Trustpilot:

Suverænt den bedste
søgemaskine på markedet!
Bruger denne søgemaskine sammen 
med en anden dansk og 2 tyske, når jeg 
skal ud at rejse til USA. Travelmarket 
finder altid den billigste/bedste. 

FORRETNING OG FORNØJELSE. 
DET SKAL HELST BLANDES

·  365 værelser fordelt på to hoteller.  
 LEGOLAND® Hotel og Conference med 223 værelser  
 og LEGOLAND® Castle Hotel med 142 værelser

·  Unik beliggenhed ved Billund Lufthavn
 og tæt på motorvejen

·  5-stjernet konferencecenter

·  25 fleksible konferencelokaler

·  2 store auditorier med plads til hhv. 54 og 300 pers.

·  Multihus på 1800 m2, perfekt til store arrangementer

·  LEGO® Business & Bricks teambuildingkoncept

Se mere på LEGOLANDconference.dk

Vi har faciliteterne til at afholde dit arrangement uanset størrelse
LEGOLAND® Hotel & Conference er et af landets mest moderne og fleksible udbydere
af faciliteter til møder, konferencer og virksomhedsevents. Desuden får du mulighed
for at inddrage LEGOLAND® Parken, hvis dit arrangement skal være noget
helt ud over det sædvanlige.
LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group.

Great Scotland Yard Hotel
Sherlock Holmes har ikke levet forgæves. Omend den skarpe detektiv er en fiktiv 
karakter i Sir Arthur Conan Doyles krimier, så har Holmes og Doyle udødeliggjort 
hovedkvarteret for London Metropolitan Police.

Den historiske politistation (1829–1890) på bredden af Themsen ikke langt fra 
Trafalgar Square og Covent Garden har nu – efter i en lang årrække at have fungeret 
som parlamentskontorer – fået et revitaliseret liv som femstjernet hotel i Hyatts luk-
susbrand, Unbound Collection. 

Efter flere års og mange millioners transformation af den nedslidte bygning åbne-
de Great Scotland Yard Hotel for et par måneder siden, og såvel medier som gæster 
er begejstrede over resultatet, der fremstår som meget klassisk, men med moderne 
kunst og et hav af sjove elementer med et twist af kriminalhistorie. Eksempelvis er 
garderobeskabene gemt bag falske bogreoler.

Hotellet tilbyder 152 værelser inklusive 15 suiter, der rummes i den tilstødende 
bygning. Største suite er No. 1 Great Scotland Yard Townhouse, der breder sig over 
fem etager og koster omkring DKK 90.000 i daglig fornøjelse. Restaurant The Yard 
serverer moderne, britiske retter med råvarer fra nærliggende farme, og dertil kom-
mer et tearoom kaldet The Parlour og to cocktailbarer, af hvilke den ene hedder 
40 Elephants - navngivet efter en lokal, kvindelig gangsterbande. Endelig og ikke 
mindst er der en kælderklub, et døgnåbent fitnesscenter og en tagterrasse med ud-
sigt til St. Pauls Cathedral.

GSY, som hotellet hedder lokalt, har kostet DKK 665 mio. i køb og ombygning. 
Hyatts Unbound Collection består i Europa af kun seks hoteller, deriblandt Hotel Mar-
tinez i Cannes.

Se mere på greatscotlandyard.com
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Hilton vasker verden
Ja, det lyder underligt, men den er go’ nok. Hilton i Storbritannien har de seneste ti år 
samarbejdet med Clean the World Foundation – verdens største nonprofit-organisati-
on – om genbrug af hotelkædens delvis brugte hotelsæber. Alene i 2019 drejede det 
sig om 2.358.241 sæber. 

Fra i år inddrages yderligere 17 Hilton-hoteller i det kontinentale Europa i projektet, 
hvor de sparsomt anvendte hotelsæber sendes til Clean the World i Amsterdam, som 
rengører og koger dem om til 700.000 nye sæber, som derefter distribueres til 127 
samfund rundt omkring i verden. Hilton oplyser, at sæberne primært går til lande med 
en høj dødsrate som følge af lungebetændelse og kolera.

Ifølge Clean the World smides der fem millioner hotelsæber ud hver eneste dag 
året rundt. Hilton – for sin del – siger, at hotelkæden har sat sig som mål at reducere sin 
affaldsmængde med 50 procent i 2030, og at det for sæbers vedkommende vil være 
100 procent. Også Hyatt har indgået samarbejde med Clean the World Foundation om 
videreudnyttelse af gæsternes halvbrugte sæber.

Som led i besparelser og reduktion af spild vælger mange hoteller som bekendt 
at montere sæbe- og shampoo-dispensere på gæsternes badeværelser. Som skribent 
her og hyppig hotelgæst betragter jeg dispensere som ucharmerende discountobjek-
ter og som utidigt formynderi fra hotellets side. Det er til gengæld en beundringsvær-
dig løsning, Hilton og Hyatt vælger.

Se mere på cleantheworld.org

Dansk
af-isning
Luftfartsindustrien fik for alvor øj-
nene op for farerne ved overisning 
af fly, da den danske pilot Stefan 
G. Rasmussen tilbage i december 
1991 under stor dramatik nødlan-
dede et SAS-fly på en mark udenfor 
Stockholm. Store isflager fra vin-
gerne blev suget ind i flyets moto-
rer, som satte ud.

Roskilde-baserede Vestergaard 
Company har i mange år været fø-
rende indenfor materiel til af-isning 
af fly i en lang række lufthavne på 
den nordlige halvkugle, inklusive 
Nordamerika. Maskinerne, der er 
monteret på lastbiler, betjenes 
manuelt af en operatør, som med 
en hydraulisk bom og ved kraftigt 
tryk sprøjter varm glykol udover 
flyskrog og vinger. Af-isningen er 
en proces, der kræver stor præci-
sion, da maskineriet ikke må berøre 
flyet, ligesom man af miljøhensyn 
søger at begrænse væskemæng-
den uden at kompromittere flysik-
kerheden.

Vestergaard Company, der har 
340 medarbejdere, har netop ind-
gået et samarbejde med en ung 
ph.d.-studerende ved DTU Elektro 
om udvikling af en mere effektiv 
af-isningsmaskine, som bl.a. ved 
hjælp af sensorer og robotteknik 
skal gøre det meste selv. Om kli-
maforandringer på et tidspunkt 
vil disrupte virksomhedens succes 
indenfor af-isning, vil vi om en år-
række vende tilbage til.

Se mere på 
estergaardcompany.com

Tlf.: 70 20 69 25
 www.scanleasing.com

Axel Towers
Jernbanegade 13
1608 København V

Kolding
Vejlevej 361
6000 Kolding

Det kan godt være, at temperaturerne stadig svinger 
mellem urimelig koldt og fuldt udnyttet sædevarme, 
men giv det et par måneder, så leder du endnu en 
gang efter knappen, der folder kalechen ned. Det er 
sommer om ikke så længe. Det er tid til at tænke 
sæsonleasing.

I Danmark er der lige nøjagtigt én sæson, hvor det 
giver mening at køre sportsvogn eller cabriolet; om 
sommeren. Det er derfor en sæsonleasingaftale er 
smart. Den strækker sig kun over de måneder, du 
rent faktisk skal bruge bilen. 

SÆSONLEASING HELT KORT

VI LEVERER 
DIN NÆSTE SOMMERBIL

Porsche 911 Carrera 4S*
Mdl. ydelse: kr. 4.995

Udbetaling: kr. 50.000

Porsche 911 Carrera 4S*
Mdl. ydelse: kr. 4.995

Udbetaling: kr. 50.000

Porsche 911 996 Turbo*
Mdl. ydelse: kr. 4.995

Udbetaling: kr. 80.000

*Sæsonleasing med 6 aktive og 6 passive måneder. Alle priser er ekskl. moms

SOMMERBILER HOS SCANLEASING

JAGUAR F-Type S/C Coupe · 2014*

SÆSONLEASING
Mdl. ydelse: kr. 4.995
Udbetaling: kr. 75.000

BMW Z4 sDrive20i · 2015*

SÆSONLEASING
Mdl. ydelse: kr. 2.995
Udbetaling: kr. 50.000

Audi S5 3.0 Quattro Cabriolet · 2010*

SÆSONLEASING
Mdl. ydelse: kr. 2.995
Udbetaling: kr. 30.000

Ferrari California · 2010*

SÆSONLEASING
Mdl. ydelse: kr. 7.995
Udbetaling: kr. 100.000
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Nordicals Vester Farimagsgade e 7,3. 1606 København V
1606@nordicals.dk Tlf.3364 6500
CVR 34093466

”Investeringer i infrastruktur 
får investorerne til at kigge  
på hele Københavnsområdet” 
Efter en længere årrække med massive 
prisstigninger på kontorejendomme i indre 
København er prisniveauet blevet så højt, at flere 
investorer er begyndt at erobre byzoner udenfor 
København. Med åbningen af hovedstadens nye 
Cityring kan vi hos Nordicals København konstatere 
en positiv effekt på kontorejendomme med 
stationsnærhed. Det nye metronet giver nemmere 
adgang til flere af de store kontorhuse, hvilket er en 
fordel for både medarbejderne og virksomhederne. 
Hertil kommer, at investeringer i infrastruktur, som 
hovedregel, vil have en positiv effekt på værdien af 
alle typer ejendomme, der er beliggende i områder, 
hvor infrastrukturen optimeres eller udvikles. 

Sådan forklarer Anders Bengtsson, partner i 
Nordicals København, hvordan aktuelle og fremtidige 
investeringer i infrastruktur vil påvirke udviklingen i 
vækstområderne udenfor Københavns centrum. 

Kontormarkedet boomer 
Kontorefterspørgslen i Københavnsområdet 
fastholder et højt niveau, der understøttes af en stor 
forretningsaktivitet og rekordhøj beskæftigelse.  
I de seneste par år har de udenlandske kapitalejere 
været særdeles aktive, hvor især hovedstaden har været 
mål for opkøb af attraktive kontorejendomme.  
Det har medført, at priserne i kontorsegmentet er blevet 
presset op, og konsekvensen heraf er et lavere afkast. 

Højere afkast udenfor København 
Den massive investeringsinteresse for 
kontorejendomme i København har fået investorerne 
til at brede deres geografiske investeringskriterier 
ud til flere områder. En del af forklaringen er, at i 
vækstområderne udenfor København er priserne 
lavere, og der er tilmed et større potentiale for at opnå 
højere afkastniveauer sammenlignet med cityområdet. 

Et stigende antal kontorbygninger popper op udenfor 
København, og i den forbindelse har vi erfaret, at flere 
virksomheder viser åbenhed overfor beliggenheder i 
bl.a. Flintholm, Valby, Sydhavn og Nordvest.  

Cityringen baner vejen for vækst i omegnszonerne 
Når vi vurderer, hvorvidt et område har potentiale til 
at danne ramme om attraktive ejendomsinvesteringer, 
ser vi på nogle helt klassiske faktorer, og det kan bl.a. 
være nærhed til kollektiv transport. 

Ifølge Anders Bengtsson betyder stationsnærhed 
meget for både for både privatpersoner og 
virksomheder. Hertil bekræfter han, at ejendomme i 
nærhed til Cityringens stationer i enhver henseende 
er blevet mere attraktive for investorerne, og at 
værdien på disse ejendomme formentlig fortsat vil 
udvikle sig positivt. 

Flere kontorkvadratmeter på vej
Der er flere nye kontorfaciliteter under udvikling, som 
bl.a. omfatter byggeri ved Nordhavn, Kalvebod Brygge 
og Ørestad. Derfor er der udsigt til, at kontormassen 
i København hen over de næste par år vil vokse 
betydeligt. På sigt vil det naturligt medføre et større 
lejeudbud, der kan medvirke til at udligne den store 
efterspørgsel på kontorfaciliteter i Københavnsområdet.  

Med den ovenfor skitserede udvikling forventer vi, at 
København fortsat vil tiltrække stor opkøbsinteresse 
omkring kontorejendomme fra både danske og 
udenlandske aktører. Danmark tilbyder sunde 
markedsforhold og en grundlæggende stærk 
økonomi. I takt med, at der løbende investeres i at 
optimere infrastrukturen, vil hovedstaden fortsat 
forblive attraktiv. 

”De forbedrede trafikale forhold i hovedstadsområdet 
har en positiv effekt på byudviklingen generelt, men 
også i ejendomsmarkedet forventer vi positive effekter 
hele vejen rundt,” afslutter Anders Bengtsson. 

KONTORMARKEDET I KØBENHAVN 
Megalufthavn på vej i Afrika
Det er kun et år siden, Ethiopian Airlines tog endnu en terminal i 
brug i Bole Int. Airport i hovedstaden Addis Abeba, men med den 
fart, Afrikas største og mest profitable luftfartsselskab flyver med, 
er der allerede igen planer om drastiske udvidelser.

Med den nye Terminal 2, som sammen med et nyt lufthavns-
hotel åbnede den 27. januar sidste år, tredoblede Ethiopian ellers 
kapaciteten fra syv til 22 mio. årligt rejsende, men dette er langt 
fra nok til at følge med forventningerne, så nu er en helt ny luft-
havn på tegnebordet. Den kommende lufthavn til den formidable 
byggepris af fem mia. amerikanske dollars skal opføres i Bishoftu 
omkring 48 km. sydøst for Addis Abeba, og det bliver med en årlig 
kapacitet på 100 mio. årligt rejsende uden sammenligning Afrikas 
største lufthavn.

Myndighederne har endnu ikke løftet sløret for, hvordan byg-
geriet skal finansieres, men da det statslige China Communications 

Construction Company, CCCC, i forvejen pumper enorme summer 
i såvel etiopiske bygge- og anlægsprojekter som i det afrikanske 
kontinent generelt, er det forventeligt, at pengene helt eller delvis 
vil komme samme sted fra.

Kina er den tredje største turist-ressource i Etiopien, kun overgå-
et af USA og Storbritannien, og Ethiopian Airlines bringer da også 
passagerer og cargo til og fra fem storbyer i Kina med yderligere 
tre destinationer i kikkerten. Afrika er øjensynligt i fuld gang med 
at gældsætte sig til Kina, der, til forskel fra alle andre lande, har en 
langsigtet og strategisk plan med det store kontinent. Kinas inte-
resser i Afrika drejer sig om adgang til mineraler og adgang til et 
enormt marked for kinesisk fremstillede forbrugsvarer. Perspekti-
verne er på længere sigt uvisse.

Hotelgæster stjæler med arme og ben
Vi er alle syndere, men nogle hotelgæster synder mere end 
andre – ikke mindst på luksushoteller. Nu betragter jeg bade-
værelsets små sæber som ”complimentary” og som samleob-
jekter, ligesom jeg oftest tager den lille, halvbrugte shampoo 
med til næste hotel, hvor jeg så anvender resten. Jeg tager også 
i enkelte tilfælde kuglepennen, hvis den er god. Her går for mit 
vedkommende grænsen.

En tysk hotel- og spa-portal, Wellness Heaven, har rettet 
henvendelse til imponerende 634 firstjernede og 523 femstjer-
nede hoteller i Europa og Asien med spørgsmålet om, hvad de 
mister af indbo, når gæsterne checker ud. Det spørgsmål er der 
kommet mange overraskende svar på.

Håndklæder, badekåber og bøjler topper listen af tyvegods, 
men også større og mere kostbare emner finder vej til gæster-
nes bagage – det gælder eksempelvis tablets, strygejern og 
tv’er. Mest overraskende er 49 hotellers rapporter om, at de 
har mistet madrasser, og at et fransk hotel er blevet frastjålet 
et udstoppet vildsvinehoved. Et hotel havde mistet skiltet med 
værelsesnummeret, og personalet opdagede det først, da den 
næste gæst ikke kunne finde sit værelse.

Værdien af de stjålne genstande relaterer sjovt nok til an-
tallet af hotelstjerner, idet firstjernede hoteller oftest mister 

batterier og fjernbetjeninger, mens det er de femstjernede 
ejendomme, der mister tablets, tv’er, puder og madrasser. Ho-
tellerne anmelder i mange tilfælde ikke tyverierne, da de som 
luksushotel ikke vil associeres med kriminalitet.

Se mere på wellness-heaven.de
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KØBENHAVN – SINGAPORE
2. januar begyndte Singapore Airlines at flyve dag-
ligt til København, idet selskabet nu også flyver på 
mandage. Afgang fra København er kl. 12.30 med 
ankomst i Singapore 06.30 den følgende dag. Fra 
Singapore flyves kl. 23.55 med ankomst i Køben-
havn kl. 06.00 den følgende dag. Samtidig øges ka-
paciteten ved indsættelse af en Airbus A350-900.

KØBENHAVN – LOS ANGELES
13. januar åbnede SAS ny rute fra CPH til LAX. Frem 
til 29. marts tilbyder SAS seks ugentlige afgange og 
udvider senere til daglig betjening. Ruten SK931 
afgår fra Kbh. kl. 09.35 med ankomst 12.15 i Los 
Angeles. Returrute SK932 letter fra Los Angeles kl. 
14.00 med ankomst i København 10.10 den følgen-
de dag. SAS benytter Airbus A330-300.

KØBENHAVN – STAVANGER
29. marts åbner Norwegian ny rute ml. Kbh. og 
Stavanger. Man flyver på mandage, torsdage, fre-
dage og søndage med Boeing 737-800.

KØBENHAVN – BANGKOK OG KRABI
29. marts lukker Norwegian ruten fra Kbh. til Bang-
kok. Ruten til Krabi lukker 27. marts.

KØBENHAVN – TOKYO HANEDA
29 marts skifter SAS lufthavn i Tokyo. Haneda Air-
port bliver ny, mens ruten til Narita Airport ned-
lægges. Daglig afgang fra København er kl. 14.05 
med ankomst i Haneda 07.55. Fra Haneda flyves kl. 
11.50 med ankomst i CPH 16.10. SAS beflyver ruten 
med Airbus A350-900.

KØBENHAVN – MANCHESTER
30. marts begynder Ryanair at flyve mellem Kbh. 
og Manchester. Ruten betjenes i forvejen af SAS 
og easyJet. Ryanair vil flyve dagligt med afgang fra 
Kbh. på mandage 23.25, tirsdage 15.10, onsdage 
16.45, torsdage 22.40, fredage 12.55, lørdage 20.40 
og søndage 13.20.

BILLUND – WIEN
17. december åbnede østrigske Lauda ny rute ml. 
Billund og den østrigske hovedstad. Selskabet fly-
ver to gange ugentligt – på tirsdage og søndage. 
På tirsdage er afgangen fra Billund kl. 12.55 med 
ankomst i Wien 14.45. Fra Wien er der afgang på 
tirsdage kl. 10.40. På søndage er afgangen fra Bil-
lund kl. 08.50, mens afgangen fra Wien er 06.35. 
Lauda flyver med en Airbus A320-200.

BILLUND – RØNNE
29. marts øger DAT antallet af flyvninger ml. Bil-
lund og Rønne til fire gange om ugen. I højsæ-
sonen juni til august udvides yderligere til seks 
gange ugentligt.

AARHUS – MANCHESTER,
MÜNCHEN, ROM OG FARO
Med sommertrafikprogrammet lukker SAS de fire 
ovennævnte ruter.

AARHUS – KØBENHAVN 
Med sommertrafikprogrammet øger SAS med 
tre ugentlige afgange ml. Aarhus og Kbh. - til 46 
gange om ugen.

AARHUS - STOCKHOLM
Med sommertrafikprogrammet øger SAS fra seks 
til ti afgange til Stockholm Arlanda. SAS flyver fra 
Aarhus mandag til torsdag med to afgange om 
dagen, henholdsvis kl. 06.25 og 14.35. Afgange fra 
Arlanda sker samme dage kl. 16.25 og 21.10.

AALBORG – KØBENHAVN
Med sommertrafikprogrammet øger SAS med tre 
ugentlige afgange ml. Aalborg og Kbh. – til 55 
gange om ugen.

AALBORG - OSLO
Med sommertrafikprogrammet øger SAS til ni 
ugentlige flyvninger til Norges hovedstad. Fra 
mandag til torsdag kommer en tidligt morgenaf-
gang, mens der fra tirsdag til fredag bliver en sen 
eftermiddagsafgang.

AALBORG - RØNNE
29. marts begynder DAT at flyve ml. Aalborg og 
Rønne tre gange om ugen. Ruten lukker igen i 
slutningen af september. I juli flyves fire gange 
ugentligt.

GRENAA – HALMSTAD
1. februar flyttede færgeselskabet Stena Line fra 
Grenaa til ny destination i Sverige. Denne er nu 
Halmstad (tidligere Varberg).

Andre interessante
forbindelser

HELSINKI - SAPPORO
15. december åbnede Finnair ny helårsrute til Sap-
poro på den japanske vulkanø Hokkaido. Finnair 
flyver to gange ugentligt, torsdage og søndage, 
med en Airbus A330-300. Returflyvning fra Sap-
poro sker på fredage og mandage. Ved overgan-
gen til sommerprogrammet i slutningen af marts 
flyves fra Helsinki på onsdage og søndage.

LISSABON – BANJUL (GAMBIA)
TAP Air Portugal har åbnet ny rute fra Lissabon til 
Banjul, Gambias hovedstad. Ruten betjenes med 
tre ugentlige afgange, tirsdage, torsdage og lørda-
ge med afgang fra Lissabon kl. 20.55 og ankomst i 
Banjul 00.10. TAP flyver retur på onsdage, fredage 
og søndage med afgang fra Banjul kl. 01.05 og 
ankomst i Lissabon 06.05. Det foregår med Airbus 
A320.

CORONAVIRUS - VED REDAKTIONENS SLUTNING.

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til den kinesiske provins Hubei grun-
det Coronavirus. UM har endnu ikke besluttet, om advarslen skal gælde hele Kina, herunder 
Hongkong. SAS har per 30. januar indstillet sine flyvninger til Beijing og Shanghai, men flyver 
fortsat til Hongkong. Kinesiske Sichuan Airlines, som flyver på ruten Chengdu-Helsinki-Køben-
havn, har aflyst en række afgange i februar og marts. 

Finnair suspenderer foreløbig to ruter til henholdsvis Beijing Daxing og Nanjing. Selskabets 
øvrige ruter til Kina betjenes med færre afgange. Lufthansa, SWISS og Austrian har indtil videre 
aflyst alle flyvninger til Kina. Air France har indstillet sine flyvninger til Wuhan og flyver med 
færre afgange til andre lufthavne i Kina. KLM har fra Schiphol lukket flere ruter til Kina. British 
Airways har indtil videre lukket sine ruter fra London Heathrow til Beijing og Shanghai.

MERE FRIHED I DANMARK 
OG 65 ANDRE LANDE

FÅ 3DELING PRO
TIL DIN 

VIRKSOMHED

Med 3Deling Pro får din virksomhed én datapulje, 
som alle medarbejdere deles om, og som sammen-
sættes efter jeres behov. Det gør erhvervstelefoni 
nemt og mindsker administration.
 
3Deling Pro indeholder også 3LikeHome Pro, 
så I kan brugemobilen i 65 lande udover Danmark, 
uden det koster ekstra.
 
I skal hverken bekymre jer om data, roaming eller 
priser i udlandet. Det giver jer mere frihed.
 

FORDELE MED 3DELING PRO

•   Fælles datapulje
•   Samme priser i 65 lande som i Danmark
•   Brug data og ring til, fra og imellem alle 
     3LikeHome Pro-lande

Se mere på 3.dk/business/3deling-pro



Det Energiteknologiske Udvik-
lings- og Demonstrationsprogram 
(EUDP) er en offentlig tilskudsord-
ning, der støtter udvikling og de-
monstration af effektive og klima-
venlige energiteknologier.

EUDP har til formål at fremme 
danske energipolitiske målsætnin-
ger samt øge forsyningssikkerhe-
den og bidrage til udnyttelsen og 
udviklingen af danske erhvervspo-
tentialer til gavn for vækst og be-
skæftigelse i Danmark.

Kilde: Det Energiteknologiske Ud-
viklings- og Demonstrationspro-
gram (EUDP)

Fakta om EUDPsætninger”, siger bestyrelsesformand for 
EUDP, Anne Grete Holmsgaard.
Flere virksomheder i spil
Med de ekstra penge følger samtidig 
et håb om, at ansøgerne vil fordele sig 
mere bredt end hidtil.

”Vi lægger vægt på, at det ikke kun er 
virksomheder med energiteknologi i sin 

forretningskerne, der 
interesserer sig for 
EUDP. Men mange 
flere iværksættere og 
SMV’er bør interes-
sere sig for EUDP, 
og undersøge om 
deres ekspertise og 
kreativitet inden for 
teknologi kan bidrage 
til den grønne omstil-
ling”, siger Anne Grete 

Holmsgaard.
Energiteknologisk knowhow er en 

dansk styrke, men der er fortsat mange 
uløste udfordringer i forhold til at opti-
mere energisystemer og indfrielsen af de 
grønne målsætninger, siger bestyrelses-
formanden.

”Derfor er der brug for, at flere danske 
virksomheder er opmærksomme på, 

“Derfor er der brug 
for, at flere danske 
virksomheder er 
opmærksomme 

på, hvilke 
problemstillinger  
der fortsat savner  

en løsning”

“I 2020 har EUDP 
over 500 mio. kr. til 

rådighed…” 

Anne Grete Holmsgaard  
bestyrelsesformand for EUDP

annonce

hvilke problemstillinger der fortsat sav-
ner en løsning.”

I hendes optik kan det lige så godt 
være en it-virksomhed eller en SMV in-
den for finmekanik, der sidder med nøg-
len til at løse en af de mange udfordrin-
ger.
kommerciel succes 
hidtil
Siden 2008 har dan-
ske skatteydere inve-
steret godt 3,4 mia. 
kr. i grøn energitek-
nologi gennem EUDP, 
og de penge viser sig 
at være godt givet ud, 
kunne den seneste 
evaluering af EUDP-
programmet indikere.

Hver tilskudskrone 
har skabt en merom-
sætning på fem kr. 
I samlede tal er der 
dermed opnået en meromsætning på 
12,2 mia. kr. for midlerne, og der forven-
tes en yderligere meromsætning på 5,3 
mia. kr. inden for 3-5 år.

Ifølge evalueringen har programmet 
resulteret i 3.200 flere fuldtidsbeskæf-

tigede og finder det sandsynligt, at det 
tal vil stige til 5.400 i løbet af en kortere 
årrække.

Endelig bliver det også fremhævet, at 
programmet har funktion af at blåstemp-
le idéer og koncepter over for private in-

vestorer. Når først 
der er tildelt EUDP-
støttemidler, bliver 
det nemmere at til-
trække suppleren-
de private midler. 
Finansiering 
faldt på plads
Netop blåstemp-
lingen havde stor 
betydning for den 
danske virksom-
hed, ReMoni, 
der arbejder med 
energioptimering. 
Deres patenterede 
clampon sensor-

teknologi – kombineret med kunstig 
intelligens og algoritmer – hjælper virk-
somheder og bygningsansvarlige med 
at spare penge og ressourcer, men var 
muligvis ikke kommet til verden uden 
støtten.

Det fortæller Bo Eskerod Madsen, 
CEO og stifter af ReMoni.

”EUDP-støtten har været afgørende 
for os. Den har sænket risikoen i udvik-
lingen af vores patenterede teknologi så 
meget, at den samlede finansiering er 
faldet på plads. Den har været central 
for udviklingen af ny dansk energitekno-
logi.”

Bo Eskerod Madsen etablerede Re-
Moni tilbage i 2014 i forbindelse med 
netop et EUDP-støttet projekt og har 
siden hen været deltager i tre øvrige 
EUDP-projekter og har i alt opnået ca. 
4,9 mio. kr. i støtte fra EUDP. I dag tæller 
kunderne allerede flere større kommu-
ner, energiselskaber og private produk-
tions- og procesvirksomheder.

Ud af de ca. 600 EUDP-projekter, der 
har modtaget støtte, er 93 procent af 
projekterne lykkedes.

Står du og din virksomhed og bræn-
der inde med en god idé, og er du i 
tvivl om den rammer inden for skiven af 
EUDP? Kontakt os, så vi kan drøfte din 
idé og se, hvilke muligheder der er for 
EUDP-støtte.

Læs mere på: www.ens.dk/eudp

Der er basis for endnu flere nye og 
effektive klimateknologier i 2020, når 
Det Energiteknologiske Udviklings- 
og Demonstrationsprogram øger 
støttepuljen til rekordniveau. 
Evaluering viser, at tilskudskronerne 
er gode for samfundsøkonomien.

annonce

Danske virksomheder med nye og effek-
tive klimavenlige teknologier i pipelinen 
kan se frem til endnu bedre støttemulig-
heder end tidligere. 

Den offentlige støttepulje hos Det 
Energiteknologiske Udviklings- og De-
monstrationsprogram (EUDP) er nemlig 
vokset med 80 mio. kr. til en halv milli-
ard kr. i alt. Penge, som 
virksomheder kan søge, 
hvis de mangler det 
sidste nøk til at demon-
strere eller udvikle pro-
duktion af klimavenlige 
energiteknologier.

”I 2020 har EUDP 
over 500 mio. kr. til rå-
dighed. Men vi har som 
samfund også travlt, 
hvis vi skal lykkes med 
at reducere udledningerne af drivhus-
gasser med 70% inden 2030. Vi håber 
derfor, at mange – store som små – virk-
somheder vil benytte muligheden for at 
søge om støtte i EUDP. Enten til at vi-
dereudvikle eksisterende teknologier el-
ler til at udvikle helt nye teknologier og 
systemløsninger, som har potentiale til at 
bidrage til at realisere de nationale mål-

Penge & Grøn Vækst
PR-billede fra Energistyrelsen

Bo Eskerod Madsen
CEO for ReMoni

Rekordmange støttemidler til ny klimateknologi
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venlige energiteknologier.
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ger samt øge forsyningssikkerhe-
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tentialer til gavn for vækst og be-
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hvilke problemstillinger der fortsat sav-
ner en løsning.”

I hendes optik kan det lige så godt 
være en it-virksomhed eller en SMV in-
den for finmekanik, der sidder med nøg-
len til at løse en af de mange udfordrin-
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hidtil
Siden 2008 har dan-
ske skatteydere inve-
steret godt 3,4 mia. 
kr. i grøn energitek-
nologi gennem EUDP, 
og de penge viser sig 
at være godt givet ud, 
kunne den seneste 
evaluering af EUDP-
programmet indikere.

Hver tilskudskrone 
har skabt en merom-
sætning på fem kr. 
I samlede tal er der 
dermed opnået en meromsætning på 
12,2 mia. kr. for midlerne, og der forven-
tes en yderligere meromsætning på 5,3 
mia. kr. inden for 3-5 år.

Ifølge evalueringen har programmet 
resulteret i 3.200 flere fuldtidsbeskæf-

tigede og finder det sandsynligt, at det 
tal vil stige til 5.400 i løbet af en kortere 
årrække.

Endelig bliver det også fremhævet, at 
programmet har funktion af at blåstemp-
le idéer og koncepter over for private in-

vestorer. Når først 
der er tildelt EUDP-
støttemidler, bliver 
det nemmere at til-
trække suppleren-
de private midler. 
Finansiering 
faldt på plads
Netop blåstemp-
lingen havde stor 
betydning for den 
danske virksom-
hed, ReMoni, 
der arbejder med 
energioptimering. 
Deres patenterede 
clampon sensor-

teknologi – kombineret med kunstig 
intelligens og algoritmer – hjælper virk-
somheder og bygningsansvarlige med 
at spare penge og ressourcer, men var 
muligvis ikke kommet til verden uden 
støtten.

Det fortæller Bo Eskerod Madsen, 
CEO og stifter af ReMoni.

”EUDP-støtten har været afgørende 
for os. Den har sænket risikoen i udvik-
lingen af vores patenterede teknologi så 
meget, at den samlede finansiering er 
faldet på plads. Den har været central 
for udviklingen af ny dansk energitekno-
logi.”

Bo Eskerod Madsen etablerede Re-
Moni tilbage i 2014 i forbindelse med 
netop et EUDP-støttet projekt og har 
siden hen været deltager i tre øvrige 
EUDP-projekter og har i alt opnået ca. 
4,9 mio. kr. i støtte fra EUDP. I dag tæller 
kunderne allerede flere større kommu-
ner, energiselskaber og private produk-
tions- og procesvirksomheder.

Ud af de ca. 600 EUDP-projekter, der 
har modtaget støtte, er 93 procent af 
projekterne lykkedes.

Står du og din virksomhed og bræn-
der inde med en god idé, og er du i 
tvivl om den rammer inden for skiven af 
EUDP? Kontakt os, så vi kan drøfte din 
idé og se, hvilke muligheder der er for 
EUDP-støtte.

Læs mere på: www.ens.dk/eudp

Der er basis for endnu flere nye og 
effektive klimateknologier i 2020, når 
Det Energiteknologiske Udviklings- 
og Demonstrationsprogram øger 
støttepuljen til rekordniveau. 
Evaluering viser, at tilskudskronerne 
er gode for samfundsøkonomien.

annonce

Danske virksomheder med nye og effek-
tive klimavenlige teknologier i pipelinen 
kan se frem til endnu bedre støttemulig-
heder end tidligere. 

Den offentlige støttepulje hos Det 
Energiteknologiske Udviklings- og De-
monstrationsprogram (EUDP) er nemlig 
vokset med 80 mio. kr. til en halv milli-
ard kr. i alt. Penge, som 
virksomheder kan søge, 
hvis de mangler det 
sidste nøk til at demon-
strere eller udvikle pro-
duktion af klimavenlige 
energiteknologier.

”I 2020 har EUDP 
over 500 mio. kr. til rå-
dighed. Men vi har som 
samfund også travlt, 
hvis vi skal lykkes med 
at reducere udledningerne af drivhus-
gasser med 70% inden 2030. Vi håber 
derfor, at mange – store som små – virk-
somheder vil benytte muligheden for at 
søge om støtte i EUDP. Enten til at vi-
dereudvikle eksisterende teknologier el-
ler til at udvikle helt nye teknologier og 
systemløsninger, som har potentiale til at 
bidrage til at realisere de nationale mål-

Penge & Grøn Vækst
PR-billede fra Energistyrelsen

Bo Eskerod Madsen
CEO for ReMoni

Rekordmange støttemidler til ny klimateknologi
Det Energiteknologiske Udvik-
lings- og Demonstrationsprogram 
(EUDP) er en offentlig tilskudsord-
ning, der støtter udvikling og de-
monstration af effektive og klima-
venlige energiteknologier.

EUDP har til formål at fremme 
danske energipolitiske målsætnin-
ger samt øge forsyningssikkerhe-
den og bidrage til udnyttelsen og 
udviklingen af danske erhvervspo-
tentialer til gavn for vækst og be-
skæftigelse i Danmark.

Kilde: Det Energiteknologiske Ud-
viklings- og Demonstrationspro-
gram (EUDP)

Fakta om EUDPsætninger”, siger bestyrelsesformand for 
EUDP, Anne Grete Holmsgaard.
Flere virksomheder i spil
Med de ekstra penge følger samtidig 
et håb om, at ansøgerne vil fordele sig 
mere bredt end hidtil.

”Vi lægger vægt på, at det ikke kun er 
virksomheder med energiteknologi i sin 

forretningskerne, der 
interesserer sig for 
EUDP. Men mange 
flere iværksættere og 
SMV’er bør interes-
sere sig for EUDP, 
og undersøge om 
deres ekspertise og 
kreativitet inden for 
teknologi kan bidrage 
til den grønne omstil-
ling”, siger Anne Grete 

Holmsgaard.
Energiteknologisk knowhow er en 

dansk styrke, men der er fortsat mange 
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mere energisystemer og indfrielsen af de 
grønne målsætninger, siger bestyrelses-
formanden.

”Derfor er der brug for, at flere danske 
virksomheder er opmærksomme på, 
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V i ved alle, at rejselivet meget nemt kan føre til en usund livsfø-
relse. Afbrudt søvn, fastfood og en god portion stress har ind-

flydelse på alt fra koncentration på jobbet til personlig velvære.
Wellness er blevet et buzzword. I 2017 blev wellnessøkonomien 

vurderet til 4,2 mia. dollars af Global Wellness Institute, hvor rejse-
markedet repræsenterer 639 mia. dollars med en forventet årlig 
vækst på 7,5 pct indtil 2022, hvilket gør det til den hurtigst vok-
sende sektor indenfor global turisme. I lyset af disse tal har hoteller 
lanceret en række tilbud og tjenester, fra in-room kit til ergonomi-
ske arbejdsstationer og ernæringsrigtige måltider.

 
GODE INTENTIONER
Når du booker et hotel, undersøger du så, om det har et fitnes-
scenter? I henhold til GBTA Business Traveler Sentiment Index 2019 
lader 83 pct af forretningsrejsende fitnesscentre eller nærheden 
til joggingstier indgå i valget, når de vælger hotel. Erhvervsrejse-
bureauet CWT finder samtidig, at hotellernes fitnesscentre er den 
måde, flest forretningsrejsende benytter til dyrkelse af deres sund-
hedsrutiner (49 procent) efterfulgt af brugen af fitnessudstyr på 
hotelværelset (27 procent).

Hoteldirektører fortæller imidlertid, at deres fitnesscentre som 
regel er tomme det meste af dagen, hvilket gør disse til dårlig og 
ineffektiv udnyttelse af værdifuld ejendom. Dette bekræftes af en 
undersøgelse fra 2017 foretaget af Cornell Universitys School of 
Hotel Administration, der fandt, at hotellers fitnessfaciliteter har et 
meget lavt investeringsafkast. Og som du nok har gættet, så over-
vurderer vi, hvor meget vi rent faktisk bruger træningsfaciliteterne. 
Cirka 46 procent af de adspurgte har til hensigt at bruge dem, men 
mindre end 22 procent gør det reelt, påpeger undersøgelsen.

Emlyn Brown, underdirektør for velfærd på Accors luksusbrands, 
er enig: ”Cornell har ret. Hvis man bygger og indretter et rekreativt 
fitnesslokale, placerer det i en kælder og giver det for lidt opmærk-
somhed, vil det ikke give noget ROI (investeringsafkast).”

Som et resultat af dette er der sket et markant skift i retning af at 
designe mere attraktive fitnesslokaler med dagslys, mere sofistike-
ret og højteknologisk udstyr og partnerskaber med fitnessbrands. 
”Disse lokaler bliver frekventeret oftere, hvis den rigtige tilgang ta-
ges ud fra et design- og udviklingsperspektiv,” siger Emlyn Brown.

En del hotelgrupper i USA har valgt at samarbejde med cykel-
fitnessfirmaet Peloton og placere motionscykler med trænings-
videoer i fitnesscentre og på hotelværelser. Tiltaget har vist sig så 
populært, at Peloton har en dedikeret hjemmeside, ”hotel fin-

Sund
efterspørgsel

 

Mange hoteller lægger sig i selen for,
at vi kan holde os i form på rejserne

AF HANNAH BRANDLER

Når du booker et hotel,
undersøger du så, om det

har et fitnesscenter? 

– I henhold til GBTA Business Traveler 
Sentiment Index 2019 lader 83 pct af 

forretningsrejsende fitnesscentre eller 
nærheden til joggingstier indgå i val-

get, når de vælger hotel …
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der” (hotelfinder.onepeloton.com), hvor gæster også kan foreslå 
potentielle hotelsamarbejder. Hotelgrupperne Fairmont og Westin 
har slået sig sammen med brands som Reebok og New Balance om 
udlån af gymnastikstøj til hotelgæster - nyttigt, hvis man kun rejser 
med håndbagage.

Teknologi betyder også meget for hoteller, der tilbyder on-de-
mand træningsvideoer, som giver fleksibilitet for gæsterne. ”Hvis 
man for eksempel vil træne kl. 3 om natten, fordi man har jetlag, er 
dette således en mulighed,” siger Emlyn Brown.

Udover disse tiltag er der behov for at engagere lokalsamfun-
det og kopiere virksomheder som Barrys Bootcamp og Soul Cycle. 
Det enorme fitnesscenter på 930 kvm på TWA Hotel, der ligger i 
den tidligere TWA-terminal i New York JFK, sælger eksempelvis en-
keltadgang og medlemskab til ikke-hotelgæster - tillokkende, hvis 
man har lang ventetid i lufthavnen og træningstøjet med sig.

Om tendensen mod bedre fitnesscentre fortsætter, afhænger i 
vid udstrækning af, om hotellerne får deres omkostninger dækket 
ved disse faciliteter. Cornell-rapporten indrømmer, at resultaterne 
for et år “muligvis ikke er repræsentative for det langsigtede, øko-
nomiske afkast på fitnesscentre”, og dette kan være grunden til, at 
hoteller derfor fortsat satser på dem.

Accors Pullman-brand introducerer for eksempel det første af 
sine nye Power Fit fitnesscentre i Paris i indeværende år, og her lo-
ver man et attraktivt interiør, bedre belysning, mere funktionelle 
træningsområder og avanceret teknologi, hvilket Pullman håber, 
vil gøre det mere attraktivt for gæsterne.

Grænserne mellem fitness og hoteldrift kan synes udviskede, 
hvor hotelgrupper tilføjer spa- og wellness-brands til deres vare-
mærker. I 2017 erhvervede Hyatt både Miraval-gruppen af wel-
lness-resorts og spaer, samt Exhale, et firma, der tilbyder mindre 
fitnessklasser og spa-behandlinger, mens Accor siden 2016 har 
samarbejdet med det wellness-fokuserede hotelbrand, Banyan 
Tree.

På samme måde udvider flere amerikanske fitnessvirksomhe-
der med hoteldrift. Fitnessbrandet Equinox åbnede sidste år i juli et 
212-værelsers hotel i New Yorks Hudson Yards og planlægger i de 
kommende år at åbne tilsvarende ejendomme i Chicago, Houston, 
Los Angeles, Seattle og Santa Clara i Californien.

Her bringer vi nogle af de tiltag, som hotelbrands har indført for 
at hjælpe gæsterne med at nå deres ønsker om at holde sig i form.

Vi er specialister i internationale rekrutteringer, uanset hvor i verden, du har brug for nye medarbejdere. Vi 

samarbejder nemlig med de førende jobsites i 140 lande og gør hele arbejdet for dig fra kontoret i Danmark.

 

Du har kun en enkelt kontrakt, valuta, tidszone og kontaktperson. Ring på 72 25 15 25 og hør, hvordan vi kan 

gøre din internationale rekruttering enklere end nogensinde.

Se ud i verden, 
når du skal ansætte
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HILTON
Hiltons koncept med Five Feet to Fitness 
blev lanceret i 2017 som ”dels traditionelt 
hotelværelse, dels miniature fitnesscen-
ter”, og tilbuddet findes i Hilton Hotels 
and Resorts i New York, Texas, Illinois og 
Florida.  Hilton planlægger at implemen-
tere konceptet globalt i mere end 560 
Doubletree by Hilton-ejendomme i de 
næste to år. Værelserne indeholder 11 for-
skellige redskaber inklusive vægte, mo-
tionscykel og TRX træningsudstyr, mens 
en indbygget touchskærm tilbyder mere 
end 200 træningsøvelser. For at sikre, at 
andre gæster ikke forstyrres, har gulvet i 
værelserne en beskyttende overflade og 
et lydisolerende underlag. Endelig er der 
en meditationsstol plus energidrikke og 
gelpakker til lindring af muskelspændin-
ger. fivefeettofitness.
hilton.com

 

KIMPTON HOTELS
IHGs luksuriøse Kimpton-brand har på 
alle sine hoteller specialdesignede cyk-
ler til fri benyttelse, og hvert værelse har 
en yogamåtte. Hotellerne arrangerer 
også fitness- og wellness-klasser og gi-
ver sunde forslag til restaurantmenuer. 
Personalet udfører på anmodning Roll 
Out-service, hvor man ruller yogamåtten 
ud på gulvet, bringer ekstra håndklæder 
og kildevand og tænder for en yogakanal 
på tv-et. 
kimptonhotels.com

 

WESTIN
Marriotts Westin-brand giver på ud-
valgte hoteller mulighed for at booke et 
træningslokale, hvor der er håndvægte, 
yogamåtte, en Peloton-cykel og en me-
dicinkugle. Alle hotelejendomme har 
desuden et avanceret fitnesscenter. We-
stin samarbejder med TRX om udstyr på 
200 hoteller over hele verden. Brandets 
”gearudlånsprogram” giver mulighed for 
at låne New Balance træningstøj til fem 
US-dollars - strømperne er nye og må be-
holdes. Westins Run Concierge - løbeeks-
pert – findes på de fleste af Westins hotel-
ler (18 i Europa), og denne giver forslag 
om løberuter på henholdsvis 3 og 8 km. 
På værelserne er lavendel- og kamille-bal-
sam, som man kan gnide på sine musk-
ler, en specialdesignet Heavenly-seng til 
revitaliserende søvn og en roomservice-
menu med søvnforbedrende retter. Det 
miljøvenlige brand, Element by Westin 
Hotels, har døgnåbne fitnesscentre og Bi-
kes to Borrow til udforskning af området 
på to hjul.
westin.marriott.com
element-hotels.marriott.com

 
TRYP BY WYNDHAM
Tryp tilbyder både almindelige hotelvæ-
relser og fitnessværelser på de fleste af 
kædens hoteller. Fitnessværelser inde-
holder streamingtjenester til træning, en 
crosstrainer, motionscykel eller løbebånd 
og en yogamåtte. Flaskevand og ekstra 
håndklæder er inkluderet i værelsespri-
sen. Endelig har hotellerne små motions-
lokaler med to til seks maskiner.
wyndhamhotels.com/en-uk/tryp 

EVEN HOTELS
IHGs US-baserede Even-brand har et 
”Where wellness is built in”-slogan, så 
hvert hotel - udover et motionscenter 
- har værelser med fitnessudstyr, mere 
end 18 træningsvideoer og ergonomiske 
skriveborde til oprejst brug. Sengene har 
eukalyptuslinned og LED stemningsbe-
lysning i sengegavlen til forbedret søvn. 
Personalet anviser løberuter og vandre-
stier, mens hotellets Cork and Kale Market 
and Bar fokuserer på sund kost.
ihg.com/evenhotels
 

JW MARRIOTT
JW Marriott har slået sig sammen med 
fitnessekspert Nora Tobin om en række 
træningsvideoer til hotellernes gæster, fra 
yoga til højintensiv intervaltræning. Video-
erne findes i længder fra tre til 30 minutter, 
de er skræddersyet til forskellige fitnessni-
veauer og findes online eller kan streames i 
fitnesscentre på udvalgte hoteller. 
marriott.com/jw-marriott

PULLMAN HOTELS AND RESORTS
Accors Pullman-brand tilbyder et pro-
gram i partnerskab med wellnesstræner 
Sarah Hoey. Hotellerne tilbyder desuden 
en Active Breakfast-menu designet mod 
aldring, med energiboost, balance og 
detox og med mælke-, sukker- og glu-
tenfri valg. En Youtube-kanal med Hoeys 
syv-minutters træningsvideoer giver gæ-
sterne mulighed for at følge disse pro-
grammer i deres værelser, herunder en 
guide til blid strækning og træning samt 
morgen- og aftenrutiner for bedre søvn. 
Værelserne rummer også en fitness-taske 
komplet med vægte og andet trænings-
udstyr samt områdekort til joggingruter.
pullman.accorhotels.com

 

SWISSOTEL
Accors brand, Swissotel, har på sin hjem-
meside et Vitality-koncept med ideer til 
træning, og hotelgæster kan bestille ud-
styr til deres værelse. Swissotel samarbej-
dede i 2017 med magasinet Wallpaper om 
design af hotelkædens Vitality-værelser, 
der tilbyder virtuelle klasser på en skærm 
indbygget i en såkaldt Fitness-væg. På 
værelserne er desuden energisnacks og 
-drinks og ergonomiske møbler samt et 
luftrensningssystem, der køler hotelgæ-
sten ned efter træning, mens cirkadisk lys 
hjælper mod jetlag. Hvert hotel udleverer 
områdekort med løb på tre niveauer. Vi-
tality-værelser findes på Swissotel Zürich, 
Stamford i Singapore og Swissotel Chi-
cago, og hotelgruppen planlægger at ud-
vide konceptet til flere hoteller. 
swissotel.com
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timer i New Yorks 
Seaport District
Tag med på slentretur ved den brolagte havnefront,
hvor historien lever parallelt med moderne shopping
og spisesteder

AF TOM OTLEY

South Street Seaport Museum

I dette museum i Schermerhorn Row kan man lære mere 
om kvarteret, især hvis man tilmelder sig en guidet rund-
visning. Man vil bl.a. høre, hvordan den mudrede østlige 
kystlinje - som stadig er sårbar over for oversvømmelser 
som eksempelvis i 2012 med orkanen Sandy - engang var 
en række små bugter, der gradvist fik deres bredder for-
stærket til kajer og moler kendt som ”Slips”, hvor skibe fra 
East River lagde til for at losse og læsse. Områderne mellem 
disse slips blev senere inddæmmet, hvilket kan ses af ga-
dernes bredde - eksempelvis Peck Slip, som er bredere end 
de øvrige gader. Det er fascinerende at slentre rundt i kvar-
teret og se Coenties Slip (nævnt i første kapitel af bogen 
Moby Dick), Old Slip, Catherine Slip, Market Slip og Burling 
Slip. Museet er åbent fra 11 til 17 onsdag til søndag. Entré 
kr. 135.

southstreetseaportmuseum.org

Titanic Memorial
Lighthouse

Seaport District på den sydøstlige spids 
af Manhattan er en af New Yorks mest hi-
storiske kvarterer, og alligevel overses det 
charmerende sted af de fleste turister og 
overskygges (bogstaveligt talt) af høje 
kontorblokke. Seaport District er en række 
gader syd for Brooklyn Bridge parallelt med 
vandkanten, Front Street, Water Street og 
South Street. Det er nemt at komme dertil. 
Fra Fulton Street station går man ad vejen 
med samme navn, indtil man ser fyrtårnet 
Titanic Memorial, som er flyttet hertil fra 
en nærliggende sømandskirke. Kvarteret 
præges af bygninger fra det tidlige 19. år-
hundrede med en historie, der går tilbage 
til Dutch West India Company fra 1625. 
Bygningerne til højre (nummer 2-18 i Ful-
ton Street) kaldes Schermerhorn Row Block 
og er opført i slutningen af det 18. og det 
tidlige 19. århundrede.

Shopping

Kvarteret har bestemt fået en opblomstring, efter at New Yorker-
skribenten Joseph Mitchell malende beskrev dets fascinerende 
historie af jævne caféer, barer og østersfiskere i Fulton Fish Market. 
Det gennemrenoverede kvarter består i dag af butikker med vel-
kendte brands som Scotch, Soda og Guess foruden interessante 
butikker som Cynthia Rowley og Lee Lee’s Forest. Gælder det sko, 
er der SJP af Sarah Jessica Parker, mens 10 Corso Como er en mode-
, kunst-, design-, mad- og livsstilsbutik drevet af Milanos Carla 

Sozzani. Prøv efter South Street Seaport Museum at gå ind i den 
tilstødende Bowne and Co Stationers, der ejes af museet, og se bu-
tikkens store udvalg af notesbøger, finurlige håndtrykte lykønsk-
ningskort og bogtryksmaskiner fra det 19. århundrede.

seaportdistrict.nyc
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Stroll the 
cobblestones of 
this waterfront 
area, where 
history coexists 
with modern 
shopping and 
dining spots

1  TITANIC MEMORIAL 
LIGHTHOUSE
The Seaport District at the south-
eastern tip of Manhattan is one of 
New York’s most historic districts, 
and yet is overlooked by most tourist 
itineraries, and overshadowed 
(literally) by some of its modern 
developments. Located between 
Brooklyn Bridge to the north-east 
and Maiden Lane to the south-east, it 
is a series of streets running parallel to 
the water’s edge – Front Street, Water 
Street and South Street. Reaching it 
is easy. Use Fulton Street station and 
walk down the road of the same name 
until you see the Titanic Memorial 
Lighthouse, which sat on top of the 
12-storey Seamen’s Church Institute 
on South Street until its demolition 
in the late 1960s. From this point, 
you can spot buildings from the 

early 19th century and appreciate 
a history dating back to the Dutch 
West India Company of 1625. Walk 
to the right – the buildings here 
(numbered 2-18 Fulton Street) are 
called the Schermerhorn Row Block, 
designed in the Federal style of the 
late 18th and early 19th century.

2  SOUTH STREET 
SEAPORT MUSEUM
This museum on Schermerhorn 
Row is where you can learn more 
about the district, especially if you 
pre-book a walking tour. This will 
explain how the marshy eastern 
shoreline – which is still vulnerable 
to flooding, as was shown in 2012 
with Hurricane Sandy – was once a 
series of coves that gradually had their 
banks strengthened to create wharves 
and piers known as “Slips”, areas 
where boats arrived from the East 

River to load and unload. The slips 
were filled in but are recognisable by 
the width of the streets – check out 
nearby Peck Slip, which is wider than  
neighbouring roads. It’s a fascinating 
exercise strolling around the area 
and spotting them – Coenties Slip 
(mentioned in chapter one of Moby 
Dick), Old Slip, Catherine Slip, 
Market Slip and Burling Slip. If 
you’re interested in the conservation 
of the area, see Save Our Seaport 
(saveourseaport.org). Museum open 
11am-5pm Wed-Sun; entry US$20. 
southstreetseaportmuseum.org

3  SHOPPING
The area has certainly gone upmarket 
since the late New Yorker writer 
Joseph Mitchell described its 
fascinating but down-at-heel cafés 
and bars and, most famously, the 
oystermen of Fulton Fish Market 
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Fulton Fish Market

Fulton Fish Market blev opført i Seaport District i 1822, op-
rindeligt i en stor træbygning med senere udvidelser i flere 
andre bygninger, indtil markedet i 1907 flyttede ind i det, 
der blev kendt som ”blikbygningen” grundet dens bølge-
blik-facade. I 2005 flyttede fiskemarkedet til Bronx, hvor det 
stadig er i dag. Blikbygningen blev beskadiget af oversvøm-
melser i 2012, men er genopbygget ganske få meter fra sin 
oprindelige placering. I 2022 åbner her en restaurant med 
fisk og skaldyr af den anerkendte kok, Jean-Georges Von-
gerichten.

Mad og drikke

Kvarteret har masser af spisesteder, her-
under en filial af den veganske By Chloe 
(eatbychloe.com) og Big Gay Ice Cream 
(biggayicecream.com). Pier 17 rummer fle-
re muligheder, herunder Bar Wayo (wayo.
momofuku.com), der serverer asiatisk fusi-
onsmad og mikrobrygget øl, samt Fulton, 
der er specialiseret i skaldyr (jean-georges.
com). Der er masser af gode barer, men 
prøv evt. Jeremy’s Ale House (jeremysa-
lehouse.com), der er en af de gamle i Front 
Street, hvor kombinationen og stemningen 
af skaldyr og øl forbliver den samme, og 
bh’er traditionen tro hænger ned fra loftet. 
Baren markedsfører sig stolt med at have 
nedsatte drinkspriser i morgentimerne.
Ønsker man noget mere sofistikeret, er 
Garden Bar et godt valg (bzpny.com/gar-
denbar), men prøv også R17, en tagterrasse 
øverst på Pier 17 med udsigt over East Ri-
ver. Der er åbent hele dagen for drinks og 
mad, men der kan lejlighedsvis være lukket 
for koncerter eller private events (r17nyc.
com).

Se mere på seaportdistrict.nyc

When you fly Icelandair from Europe to North America, you‘re in good hands. 
Icelanders need to fly to see the world, so we make a point of creating a 
smooth and comfortable journey where you even get the chance to stretch 
your legs between routes. You can work on board on your way, too, and enjoy 
excellent service and simple connections that make time spent in the air as 
valuable as time spent on the ground.

The easy way across the Atlantic
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A dare Manor fremhæves til skyerne. I juli sidste år blev det of-
fentliggjort, at det luksuriøse herregårdshotel vil danne scene 

for 2026 Ryder Cup på dets nye Tom Fazio-designede golfbane. Tre 
måneder senere blev gourmetrestaurant Oak Room tildelt en Mi-
chelin-stjerne - mindre end to år efter, at restauranten åbnede. Ho-
tellet kan desuden prale af at have Storbritanniens og Irlands ene-
ste La Mer-spa plus alt fra en overdådig biograf til en kæmpemæssig 
grund, og det gør alt sammen den nyligt renoverede ejendom ret 
så formidabel - både indendørs og udendørs.

Det vestlige Irland har i forvejen meget at byde på, selvom det 
silede ned på denne efterårsdag under den halve times kørsel fra 
Shannon lufthavn. Vi blev imidlertid hilst varmt velkommen af libe-
riklædt personale ved porten til Adare Manor, blev hurtigt checket 
ind og fik vinduespladser i restauranten til en let frokost, hvor en 
blændende sol brød gennem skydækket og nu strålede ned over 
den velfriserede park og 340 ha store grund. (Jeg vender senere 
tilbage til parkarbejdet, der blev et uventet højdepunkt.)

Adare Manor blev i midten af 1800-tallet bygget på bredden af 
floden Maigue, og det har siden 1988 været drevet som hotel og i 
mange år været blandt landets ypperste, femstjernede adresser. En 
lokal milliardær, JP McManus, købte i 2015 hotellet, som han reno-
verede for mange millioner euro, hvilket har cementeret hotellets 
status som en af Irlands mest berømte ejendomme.

Herregårdshotellet genåbnede i 2017 efter to års ombygning 
ledet af arkitektfirmaet Reardon Smith, der også står bag restaure-
ringen af Londons Savoy. Man tilføjede ved samme lejlighed en ny, 
42-værelsers West Wing, der fint matcher den nygotiske herregård i 
kalksten, så den nu træder imponerende frem i det fjerne, når man 
snor sig op gennem indkørslen i parken. Tilføjelsen omfatter også 
en festsal til 350 middagsgæster.

 
STORSLÅET DESIGN
Det gamle herresæde blev opført af den anden jarl af Dunraven 
som et ”kalenderhus” med 365 vinduer, 52 skorstene, syv stensøjler 
og fire tårne, og udover facaden har håndværkerne været meget 
omhyggelige med de originale detaljer. I Great Hall-receptionen 
slår aromaen fra en knitrende kaminild under de hvælvede buer 
og overdådigt udsmykkede Minstrels Gallery stemningen an, og 
det 40-meter lange galleri med høje bueformede lofter, maleriske 
glasvinduer og komplicerede træskæringer fra det 17. århundrede 
er et vidunderligt sted at nyde en delikat morgenmad.

De 104 værelser og suiter er indrettet i klassisk, elegant stil 

Par
excellence

 

Luksus og varme er en velkommende kombination på dette
herregårdshotel med en Ryder Cup golfbane og en
Michelinstjernet restaurant.

AF MICHELLE HARBI
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og begynder ved 43 kvm og en behagelig farvepalet, fantastisk ud-
sigt og marmorbadeværelse med toiletartikler fra Acqua di Parma. 
King size-senge og iPads til styring af lys, persienner og aircon får 
gæsterne til at føle sig helt adelige.

Der er dog for meget at nyde andre steder til at tilbringe da-
gen på værelset. Den nye, 6,9 km, par 72-golfbane og dens David 
Collins Studio-designede klubhus, Carriage House har siden Ryder-
meddelelsen trukket mange golfentusiaster til. I juli er golfbanen 
vært for den sjette JP McManus Pro-Am, hvor stjerner som Tiger 
Woods, Rory McIlroy og Shane Lowry spiller mod Hugh Grant, Mark 
Wahlberg og bokseren Wladimir Klitschko til støtte for en række 
velgørenhedsorganisationer.

Jeg foregiver ikke at være blandt disse entusiaster - jeg satte i 
stedet kursen mod spaen, et smukt sted med et lysmættet poolom-
råde og udsigt over golfbanen. Min særlige Sleep Sound-massage 
gjorde præcis, hvad der stod i beskrivelsen. Jeg gik på hovedet i 
seng lige efter middagen i Carriage House, der serverede fremra-
gende steaks tillige med Dublin Bay-rejer, atlantisk hummer og 
Connemara-lam i et livligt, stilfuldt lokale.

Restaurant Oak Room i hovedhuset tilbyder raffineret, moderne 
irsk køkken med udsigt over floden og parken. Udover restau-
rantens Michelinstjerne, vandt den vin-ansvarlige, Jurica Gojevic, 

sidste år prisen, Michelin Sommelier Award 2020. I stueetagen er 
den tidligere serveringsstue forvandlet til baren Tack Room, hvis 
whisky-udvalg omfatter mere end 100 sjældne flasker.

 
PÅ GREENEN
For motion i al denne forkælelse består arealerne - der er beplantet 
med 2.850 træer og 100.000 buske og planter - også af murom-
kransede haver og eventyrlige skovstier. Cykler, vandresko og 
gummistøvler kan lånes, og ørredfiskeri, falkejagt og bueskydning 
er blandt de spændende aktiviteter - eller man kan vandre ned til 
den idylliske landsby, Adare, og drikke en pint. Landsbyens historie 
går tilbage til det 13. århundrede, og den består af traditionelle, 
stråtækte huse, antikvitetsforretninger og butikker. Har man mere 
tid, er Cliffs of Moher, de maleriske strande i Clare og Kerry samt 
ikke mindst den livlige by, Galway – i år europæisk kulturhovedstad 
- inspirerende dagsudflugter.

Jeg nævnte tidligere i teksten den grønne pleje af arealerne. 
Mange af mine tidligere ferier i Irland har involveret mange pints, 
men da jeg på denne tur havde et mindre barn med, var en bedre 
opførsel påkrævet. Vores ophold på Adare Manor faldt sammen 
med barnets pludselige besættelse af plæneklippere. Med de vidt-
strakte områder og en meget omtalt golfbane, der skal holdes i 
jomfruelig stand kunne vi ikke være havnet på et bedre sted, og 
vi endte med at bruge uforventet megen tid på at se de forskel-
lige maskiner, der klippede og friserede perfekte strimler af græs-
dække. Hvad jeg heller ikke forventede, var, at en medarbejder - da 
denne opdagede barnets lidenskab for græsslåmaskiner - sørgede 
for, at en gartner efter frokost tog drengen med på en stor græs-
slåmaskine, og endda med et sæt mini-høreværn for at beskytte 
ham mod støj.

Efter flere måneder taler drengen stadig om oplevelsen, og for 
mig opsummerer det den imødekommenhed og betænksomhed, 
man omgives af på Adare Manor. Det er i sidste ende det, vi husker 
bedst fra dette luksusophold. Værelsespriser i februar begynder 
ved DKK 2.690.

adaremanor.com
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S idste år var et godt år for Tyrkiets største by, hvor turistindu-
strien så en klar bedring efter problemerne i 2016. Besøgstal-

let for 2019 ventes at have nået 15,5 millioner (ifølge Istanbul han-
delskammers præsident, Sekib Avdagic), hvilket er næsten to mio. 
flere end i 2018. Hotelbelægningen i den travle august måned nå-
ede 87,7 procent, hvilket er 4,4 pct. mere end i 2018 og 10 pct over 
det europæiske gennemsnit - ifølge Hotel Association of Turkey.

Den 23. juni blev en ny, ung borgmester fra det største sekulære 
oppositionsparti valgt under parolen “Hendes sey cok guzel olacak” 
(Alt bliver fantastisk). En af måderne, hvormed Ekrem Imamoglu 
søger at nå sit mål, er ved hurtigt at reformere byens besværlige 
og ugennemsigtige bureaukrati, hvor mange serviceydelser leve-
res via kommunalt ejede firmaer, ligesom der er beskyldninger om 
kontrakter til firmaer tæt på Tyrkiets regerende AK-parti.

 

VIGTIG VÆRTSBY
Ekrem Imamoglu har det bedste springbræt til at iværksætte disse 
ændringer. Næsten to årtier med investeringer i byens infrastruktur 
har skabt store ændringer indenfor hoteldrift og detailhandel. De 
fleste vandrerhjem for backpackere er borte, og Istanbul kan i ste-
det nu prale af 220 fire- og femstjernede hoteller med yderligere 54 
til opførelse i de kommende år.
”Vi er en af de mest konkurrencedygtige byer på pris, idet hotel-
værelser i gennemsnit koster kr. 600 pr. nat sammenlignet med kr. 
1.000-1.500 andre steder i Europa,” siger Cemil Hakan Kilic, adm. 
direktør for Istanbul Convention and Visitors Bureau (ICVB). Inve-
steringerne begrænser sig ikke til byens centrum og de velbesøgte 
turiststeder langs Bosporus - selv de grå industri- og businesskvar-
terer i forstæderne kan nu prale af at have moderne luksushoteller.

På samme vis er Istanbuls restaurantudbud ikke længere be-

grænset til traditionel kebab, fisk og street food, men tilbyder nu 
stort set alt, fra sushi til veganermad. Ændringerne er sket både 
rent fysisk og med hjælp af lokale restaurantgrupper som D-Ream, 
hvis portefølje af 52 eksklusive restauranter som La Petite Maison 
(fransk), Lacivert (frisk fisk og skaldyr i et restaureret palæ) og Fenix 
(amerikansk og japansk), hvor internationalt uddannede kokke, 
udover vidunderlig mad, også tilbyder online bordbestilling.

Også detailhandelen udvikler sig hastigt. Den verdensberømte 
Grand Bazaar er der naturligvis stadig, men byen har fået en lang 
række nye indkøbscentre med mange internationale butikker i fin 
samklang med de mest succesrige tyrkiske brands.

Mere er på vej i 2020 med bl.a. forventet åbning af det DKK 4,7 
mia. dyre Galata Port-kompleks, en topmoderne krydstogttermi-
nal, der opføres i en forladt og central del af Istanbuls havn. Ter-
minalen, når den er færdig, bliver i stand til at håndtere fire store 

(Oasis-klasse) krydstogtskibe og op mod 15.000 passagerer om 
dagen, ligesom der bliver 52.000 kvm butiksareal og 43.000 kvm 
kontorer. Terminalen, der ventes at modtage op mod årligt tre mil-
lioner krydstogtturister, vil bidrage til genoprejsning af det omlig-
gende, historiske havnekvarter.

 
BUSINESS-HUB
Som Tyrkiets største by og landets finans- og businesscenter kon-
trollerer Istanbul stort set hele den tyrkiske økonomi. Byen har 56 
universiteter og syv teknologiparker, ligesom den er inkubator og 
knudepunkt for den innovation, der i de sidste tre årtier har drevet 
væksten.

Ikke overraskende har byen desuden også har skabt sig et navn 
som hub for globale businessmøder. I 2017 var byen vært for 143 
internationale kongresser, konferencer og møder med delta-

           Brobygning
for fremtiden

 

Udover den nye lufthavn er der i
Istanbul sket mange forbedringer,
der styrker byens tiltrækning som
forretnings- og fritidsdestination
 
AF DAVID O’BYRNE
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Hotelnyheder
Nye luksuriøse hoteller, både businessorienterede og boutique-ejen-
domme, skyder op overalt i byen, og ældre hoteller renoveres

Ritz-Carlton, der er centralt beliggende med en fabelagtig panoramaud-
sigt, afsluttede sidst i 2018 en omfattende renovering til flere millioner dol-
lars. Udsmykningen i de 243 værelser og 23 suiter hylder den osmanniske 
kultur, og Ritz-Carlton-suiten på 14. etage lokker med 232 kvm og en ja-
cuzzi med udsigt over Bosporus.

Luksusbrands er ikke længere begrænset til de centrale business- og tu-
ristkvarterer. Radisson har for nylig tilføjet tre businessorienterede hoteller 
og dermed bragt sin portefølje i byen op på 16. De nyeste er et 193-væ-
relsers Radisson Blu og en 169-lejligheders Radisson Residences, begge 
beliggende i bydelen Vadistanbuls detail- og businesskompleks nær det 
nordlige Maslak businessområde samt et 140-lejligheders Radisson Resi-
dences Avrupa Tem i byens vestlige udkant - praktisk i forhold til den nye 
Istanbul-lufthavn og vidtstrakte industrikvarterer.

Imens fortsætter man med at konvertere historiske bygninger til bou-
tique-hoteller i nogle af byens finere kvarterer. Sumahan on the Water er 
flyttet ind i et destilleri fra 1800-tallet, hvor gæsterne har en fabelagtig ud-
sigt over vandet og et fornemt tyrkisk bad. Alle 13 værelser og suiter er 
unikke, og syv suiter har udgang til hotellets private have.

Six Senses’ splinternye Kocatas Mansions ligger i en tidligere osmannisk 
ministers palæ på den maleriske nordlige bred af Bosporus, hvor man tilby-
der 45 paladsværelser, en spa og en Toro Latin Gastro Bar ved vandkanten, 
indrettet af restauratør Richard Sandoval. Ikke mindre farverig, men knapt 
så hård ved tegnebogen, er det 13-værelsers Hotel Des Arts, der åbnede 
sidste sommer i et ombygget levantinsk rækkehus i det historiske, euro-
pæiske kvarter, Galata.

Og mere er på vej. Yderligere 160 ansøgninger med sammenlagt 27.100 
senge har fået li-
cens til hoteldrift, og 
mindst 50 af disse er 
i det fire- og femstjer-
nede segment. I mid-
ten af 2021 forventes 
et 177-værelsers Pe-
ninsula Istanbul, der 
bliver en vigtig kom-
ponent i det enorme 
Galata Port-projekt, 
som vil omdanne det 
nedslidte, tidligere 
havnekvarter Kara-
koy til en stor turist- 
og business-hub.

gelse af over 115.000 delegerede. Dertil 
kommer 163 nationale events, som yder-
ligere 34.000 delegerede deltog i, selvom 
ICVB endnu ikke har offentliggjort tal for 
2018 - måske grundet mange aflysninger i 
det år. Som en sektor, der lægger planer op 
til fem år forud, er den udsat for uforudsete 
forhindringer – som i 2016, da Istanbul var 
skueplads for et mislykket militærkup og 
flere terrorangreb. Selvom størstedelen af 
byen var sikker at færdes i, påvirker dårlige 
nyheder hurtigt forretningen.

”For fem år siden var vi en af de ti største 
kongresbyer i verden, men ”eksterne fak-
torer” sendte os ned ad listen,” siger Celim 
Kilic. Han bekræfter imidlertid, at forret-
ningen igen ser lovende ud. ”Forhåbentlig 
er vi næste år tilbage i top ti, hvor vi ved-
blivende vil være,” tilføjer han og forklarer, 
at udfordringen er at sikre stabil vækst og 
minimere udsving. Han tilføjer, at mangfol-
digheden og kvaliteten af byens moderne 
faciliteter giver den en fordel i forhold til 
europæiske konkurrenter.

 
INVESTERINGER I VÆKST
Ud over snesevis af topmoderne hoteller 
med mødefaciliteter har Istanbul syv dedi-
kerede konferencecentre og tre udstillings-
steder. En kort spadseretur fra det centrale 
Taksim-torv kan byens ”Congress Valley” 
fremvise to enorme komplekser: Istanbul 
Congress Center og Lutfi Kirdar Internatio-
nal Convention and Exhibition Center, der 
tilsammen kan modtage op til 30.000 dele-
gerede, og som var vært for World Energy 
Congress 2016 og World Petroleum Con-
gress 2017. En kort køretur herfra ligger det 
1.000 kapacitet store Grand Cevahir Hotel 
and Convention Center og Halic Congress 
Center, der ligger smukt ved bredden af 
Golden Horn.

”Infrastrukturmæssigt kan vi levere alt, 
hvad enhver anden by kan - og mere til. 

Med uret: Ritz-Carlton, Sumahan 
on the Water, Vadistanbul og
Six Senses, Radisson Blu 

Products and services are subject to change depending on flight duration and aircra� .

with the hospitality of our caring cabin crew

SMILE MORE
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Vores mødesteder er nye og meget avancerede,” siger Celim Kilic 
og tilføjer, at arrangementerne øger byens gode omdømme på 
mere end én måde. ”Møder og konferencer har en multiplikator-
effekt - de bringer højtuddannede og indflydelsesrige mennesker 
hertil, og når de returnerer til deres hjemlande, har deres beretnin-
ger en stor anbefalingseffekt.”

 
FULD FART FREM
Istanbuls hurtige modernisering falder sammen med den lige så 
hurtige udvidelse af lufttrafikken både til og gennem byens to luft-
havne. Nøglen til dette er erkendelsen af, at Istanbuls geografiske 
placering mellem det europæiske og syd- og østasiatiske passager-
marked gør byen til et naturligt regionalt knudepunkt med betyde-
lige fordele sammenlignet med konkurrerende lufthavne i Golfen. 

At byen har en beliggenhed, hvor der bor mere end to milliarder 
mennesker indenfor seks timers flyvetid har givet en astronomisk 
vækst i transittrafikken.

Det statslige luftfartsselskab Turkish Airlines er godt hjulpet af 
sit medlemskab af Star Alliance, og det er nu et af de hurtigst vok-
sende og mest succesrige flyselskaber i verden med en ung flåde 
på 346 fly, der når ud til 312 destinationer i 124 lande plus 50 byer i 
Tyrkiet. I 2018 transporterede selskabet 75,2 millioner passagerer - 
en stigning på 330 pct i løbet af ti år.

Også Pegasus Airlines vokser. Siden salget af det tyrkiske sel-
skab til ESAS Holding i 2005 og dets relancering som lavprisselskab 
er Pegasus vokset til at operere en flåde på 83 fly til 39 nationale og 
70 internationale destinationer, inklusive de fleste større europæi-
ske hovedstæder. Selvom priserne kan være lave, tilbyder flysel-

skabet også særlige businesspakker med 
udvidet service.

Al flytrafik håndteres af Istanbuls to 
lufthavne, så åbningen af den nye USD 6 
mia. dyre Istanbul-lufthavn i april sidste år 
var stærkt nødvendig. Når alle byggefaser 
er afsluttet i 2027, vil det være den største 
og muligvis travleste lufthavn i verden med 
seks landingsbaner og fire terminaler, der 
kan håndtere 200 millioner passagerer om 
året.

Mens den nye lufthavn er blevet kritise-
ret for sin størrelse og negative miljøpåvirk-
ning, har den mange forbedrede faciliteter 
(Atatürk Airport er nu lukket for kommer-
cielle flyvninger), og færre forsinkelser be-
tyder, at de rejsendes reaktioner hovedsa-
geligt har været positive.

En ulempe ved den nye lufthavn er 
den 40 km lange bustur til og fra byen, 

buffalo horn + titanium 
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Hold dit næste møde på Bornholm
Når I mødes på Hotel GSH, Green Solution House på Bornholm, holder du mødet i et af 
Europas mest bæredygtige mødesteder med 75 konkrete grønne løsninger. Strøm og 
varme produceres af sol og vind, og græsset slåes af en fåreflok. Du behøver ikke at tænke 
på det, du skal bare vide, at det er en del af vores DNA at være bæredygtige. Når du holder 
et møde hos os – så agerer du bæredygtigt samtidig med, at du holder mødebudgettet. 
Det behøver nemlig ikke at være dyrt at være grøn.
 
Book hos vores eventchef Cathrine Ingildsen, sales@greensolutionhouse.dk

BÆREDYGTIG  
GRÆSSLÅMASKINE  
- NÅR I MØDES

GREEN SOLUTION #2/75

men en løsning kommer i midten af 2020 
med færdiggørelsen af en højhastigheds-
jernbane, der skærer rejsetiden ned til 33 
minutter. En anden metrolinje, der også 
åbner i år, til Istanbuls sekundære lufthavn, 
Sabiha Gökcen, vil knytte de to lufthavne 
sammen med en række togstationer i byen.

 
GODE FORBINDELSER
Istanbuls øvrige transportinfrastruktur er 
der også investeret massivt i. Rejsetiden 
mellem byens europæiske centrum og 
hjertet af Istanbuls asiatiske side er forbed-
ret takket være en ny vejtunnel under Bo-
sporus – en tunnel, der supplerer de to ek-
sisterende vejbroer. Et netværk af tunneler 
på den europæiske side nedbringer tillige 
rejsetiderne mellem de vigtigste forstæder, 
og den nyligt åbnede vejbro, Yavuz Sultan 
Selim, giver mulighed for at køre udenom 
det meste af byen.

Endelig er der det nye højteknologiske 
metro- og sporvognsnetværk: I 2019 blev 
det 77 km lange ”Marmaray” letbanesy-
stem, der forbinder 43 stationer på de to 
kontinenter via en tunnel under Bosporus, 
endelig færdiggjort. Letbanen danner ryg-
rad i et netværk, der allerede kan prale af 
syv underjordiske metrolinjer, fire overjor-
diske sporvognslinjer og tre kabelbaner.

”Letbanen er hurtig, ren og sikker, og 
det er ingen overdrivelse at sige, at den har 
revolutioneret transporten i Istanbul,” siger 
den tyrkiske transportanalytiker og infra-
strukturingeniør Ergin Buyukbayramoglu, 
der hylder borgmester Imamoglus vision 
om, at dele af netværket skal operere døg-
net rundt. ”Det er præcis det, vi har brug for 
- et transportnet, der aldrig lukker i en by, 
der aldrig sover,” griner han. Byggeriet af 
yderligere 11 metrolinjer og en sporvogns-
linje er i gang, og det samme er en opgra-
dering af intercity-jernbanenettet til højha-
stighedstrafik.

Marmaray-nettet har allerede højhastig-
hedstog fra den tyrkiske hovedstad Ankara 
og den vestlige by Konya – tog, der har 
endestation i en ny hovedbaneterminal i 
den vestlige side af byen. I 2020 bliver høj-
hastighedstog taget i brug mellem Istanbul 
og landets ægæiske hovedstad Izmir samt 
til Sivas, Samsun og andre byer i Anatolien.

Endelig betyder EU-tilskud på 275 mio. 
euro, at genetableringen af jernbanen fra 
Europa kan afsluttes i 2023, hvilket mulig-
gør en direkte og uafbrudt jernbanelinje 
fra det nordlige Storbritannien gennem 
Europa til Istanbul og til alle stationer mod 
øst så langt som til Kina. Istanbul bliver så-
ledes til et vigtigt jernbaneknudepunkt for 
godstransport.

Hvorvidt der nogensinde kommer til at 
køre tog mellem Storbritannien og Kina via 
Istanbul må vi vente og se, men set i lyset af 
tyrkisk iværksætterånd, vil mange vædde 
på, at det sker en dag 
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Boulevard Hotel
Blackpool

 

Det nyopførte Boulevard Hotel til en byggepris på lidt over 100 mio. kroner
åbnede i juni sidste år. Det bestyres af Amanda Thompson, der også er
adm. direktør for forlystelsesparken Blackpool Pleasure Beach, som i 1896
blev grundlagt af hendes oldefar. 
AF BECKY AMBURY

HVORDAN ER HOTELLET?
Hotellets placering en positiv overraskelse - mellem stranden og 
byens forlystelsespark. Indgangen vender ud mod parken, lige 
rundt om hjørnet fra hovedvejen, og vi følte os næsten som en del 
af underholdningen med dens forlystelser lige udenfor vinduerne.

Hotellets sofistikerede interiør ligger dog milevidt fra forlystel-
seslivet udenfor. Som gæst træder man ind i en lys og luftig lobby, 
der fører videre til baren og til sidst restauranten. Amanda Thomp-
son interesserer sig for interiørdesign, og hotellet udstråler en fø-
lelse af varme og omsorg, der finder sin forklaring i, at dette er en 
familievirksomhed.

Farvevalget er en palet af dæmpet grå, der er afslappende og 
smart, med tilføjede fikspunkter af tekstur på vægge og tekstiler og 
gennem kunstværker, der henviser til Blackpool. Møbler, polstring 
og vægbeklædning kommer fra Ralph Lauren, Designers Guild, Te-
trad og Andrew Martin, mens den elegante belysning kommer fra 
en lokal leverandør.

Hotellet sigter mod at tiltrække både fritids- og forretnings-
gæster, der kommer til byen for diverse begivenheder. Det synes 
umiddelbart at kunne lykkes.

 
HVOR LIGGER DET?
På Ocean Boulevard med ti minutter i sporvogn til centrum af 
Blackpool. Virgin Trains, der kører til Preston fra London Euston, har 
gode forbindelser til Blackpool.

 
VÆRELSER
Boulevard Hotel har 120 værelser, heraf 18 suiter, af hvilke nogle 
har altaner med udsigt over stranden (og dermed fine solned-
gange). De øvrige værelser er indrettet i kategorierne Executive 
(22 kvm), Deluxe Executive (28 kvm) og Family (28 kvm). Alle væ-
relser har enten en super-king-seng eller to enkeltsenge, 55-tom-
mer tv, aircondition og super hurtig wifi. Stikkontakter inkluderer 

også USB-porte til opladning, der er sikkerhedsboks, og køleska-
bet er fyldt med vand til fri benyttelse. Alle værelser har desuden 
strygejern/strygebræt, hårtørrer, badekar og bruser samt 24-timers 
roomservice.

Mit Executive dobbeltværelse var overdådigt og behageligt 
med både god arbejds- og stemningsbelysning, og sengen bragte 
mig en god nattesøvn. Mange værelser har udsigt over havet eller 
parken – med hver sine fordele. Der var en behagelig lænestol og 
et sofabord ved siden af vinduet samt et skrivebord i god størrelse, 
hvor der også var en kedel til brygning af kaffe og te. Der var rigelig 
garderobeplads, og badeværelset havde marmorfliser, mørkt træ 
og et stort spejl, ligesom bruseren over badekarret var kraftfuld.

 
MAD OG DRIKKE
Restauranten og baren er virkelig flot og et besøg værd, uanset om 
man bor på hotellet eller kommer ind fra gaden. Maden var indby-
dende, og den sprøde, indbagte havtaske og rejer med wasabi- og 
lime-mayonnaise var virkelig delikat. Morgenbuffeten med kolde 
og varme retter serveres også her som en del af værelsesprisen.

 
FRITIDSFACILITETER
Der er et anstændigt fitnesscenter, og gæsterne kan få adgang til 
parken med forlystelser mod et ekstra gebyr.

 
FORRETNINGSFACILITETER
Hotellet har et imponerende konferencecenter med en stor vel-
komstfoyer og pauseområder. To større lokaler kan kombineres og 
skabe plads til 150 delegerede i banketopstilling.

 
BEDØMMELSE
Beliggenheden er storslået, personalet er venligt, værelserne er 
luksuriøse og komfortable, og restauranten er god. Alt er nøje gen-
nemtænkt, og forretningsfaciliteterne er førsteklasses 

Med Dribe at Work slipper du for at hænge på en bil i 36 eller 48 måneder.

Hos os får du kort bindingsperiode og stor fleksibilitet. For den ansatte betyder 

det frihed til at skifte bil hvert år. Lyder det for godt til at være billigt?

Se mere på work.dribe.dk

Leje forudsætter: Kreditgodkendelse af virksomheden, firmakreditkort hos både virksomhed og fører samt indgået samarbejdsaftale.  

Krav til fører: Min. 26 år, DK bopæl, gyldigt kørekort og NemID. 9 mdr. binding på billeje (270 dage). Læs vilkår og betingelser på: https://work.dribe.dk/vilkaar-og-betingelser/

Det værste ved tidligere 
ansatte er, at man hænger 

på deres biler.

Få en fleksibel firmabilsordning med 
kun 9 måneders binding.

20002_BtB_Lancering_ann_210x297.indd   120002_BtB_Lancering_ann_210x297.indd   1 31/01/2020   12.3831/01/2020   12.38
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Nedefra 
og op

 

I takt med et offentligt pres på luftfartsindustrien finder lufthavne 
nye måder til at reducere deres kulstofudledning

AF JENNY REID
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H vert tredje år mødes FNs International 
Civil Aviation Organization (ICAO) for 

at diskutere de største spørgsmål, der berø-
rer branchen, og organisationens formål er 
at hjælpe sine 193 medlemslande med at 
”opdele luftrummet og forbinde verden”. I 
2019 blev det, der skulle have været et ni 
dages møde, afkortet med en dag. Årsagen 
var, at trafikken i centrum af værtsbyen 
Montreal var brudt sammen grundet mere 
end en halv million demonstranter - inklu-
sive den svenske aktivist, Greta Thunberg, 
som opfordrede regeringer, virksomheder 
og enkeltpersoner til at tage radikale skridt 
i retning af at tackle klimaændringer. Det 
var et klart signal om, at den opmærksom-
hed miljøpåvirkningen har i forskellige in-
dustrier - luftfart og andre - ikke længere 
kan ignoreres.

ICAO svarede igen med en meddelelse 
om støtte til protesterne og erkendte, at 
internationale flyvninger tegner sig for 1,3 
pct af de menneskeskabte CO2-emissioner, 
og at luftfarten samlet bidrager med 2 pct. 
Organisationen erklærede, at ”handling 
og hurtigere innovation er påkrævet for at 
tackle luftfartens udfordringer på kort og 
lang sigt.”

 
VOKSENDE MOMENTUM
Demonstrationerne kom ikke som en over-
raskelse, og konferencens dagsorden var 
da også allerede fyldt med emner og tiltag 
med relation til bæredygtighed. Først og 
fremmest ved at checke fremskridtene med 
CORSIA, Carbon Offsetting and Reduction 
Scheme for International Aviation, som får 
virksomheder og organisationer til at over-
våge og rapportere deres CO2-emissioner. 
Dette vil bidrage til at finde konkrete me-
toder til reduktion af emissioner og sikre, at 
flytrafik-udledningen ikke stiger efter 2020, 
selvom passagertallet gør.

CORSIA skal samtidig være et modargu-
ment til politiske forslag om miljøafgifter, 
som nogle i branchen frygter, bliver en 
afstraffelse, og til den voksende ”flyskam” 
-bevægelse, der får nogle til at reducere 
eller helt opgive at flyve. På et andet top-

møde i luftfartsbranchen tidligere på året 
advarede Alexandre de Juniac, generaldi-
rektør i brancheorganet IATA, 150 CEOer 
om, at ”denne stemning ubestridt vil vokse 
og sprede sig.”

Når det kommer til emissioner fra flyv-
ning, er det helt klart brændstofslugende 

fly, der er den største synder, og at tackle 
dette tilfalder hovedsageligt flyselska-
berne. Lufthavne spiller imidlertid også en 
rolle, og selvom de muligvis kun bidrager 
med fem pct af de kulstofemissioner, der 
genereres af luftfarten generelt, er der 
iværksat mange initiativer til at reducere 

dette. Samtidigt med at ICAO 
mødtes i Montréal, forpligtede 
mere end 200 medlemmer af ACI 
Europe, brancheforeningen for 
europæiske lufthavne, sig til, at 
CO2-udledning i 2050 skal være 
nul. En fjerdedel af lufthavnene 
har allerede opnået dette ved 
certificering gennem Airport 
Carbon Accreditation (ACA), der 
overvåger lufthavne over hele 

verden (se en komplet liste i airportcarbo-
naccreditation.org).

Den amerikanske luftfartsadministra-
tion opdeler emissioner fra lufthavne i tre 
kategorier: Dem fra lufthavns-ejede og 
kontrollerede kilder såsom jordmateriel, 
indirekte emissioner fra forbrug af energi til 

elektricitet og varme samt indirekte emis-
sioner, som lufthavnen ikke kontrollerer, 
men som påvirker regnskabet såsom per-
sonbiler, bortskaffelse af affald og emissio-
ner fra fly, der holder i kø. Her følger nogle 
af måderne, hvormed lufthavne søger at 
reducere udledningerne.

 
BRITISKE LUFTHAVNE
Det er et klassisk syn på asfalten - en med-
arbejder klædt i overalls, der kører en fuldt 
lastet bagagevogn mellem terminalen og 
flyet. Heathrow lufthavn afprøver i øjeblik-
ket selvkørende bagagevogne, som ved 
hjælp af sensorer og kameraer reducerer 
sin emission, både ved at køre den mest 
effektive rute og ved at fjerne medarbej-
derens vægt. Tanken er, at bagagevognene 
skal køre af sted til flyet, så snart de er fulde, 
hvorved indlæsningsprocessen fremskyn-
des.

Alle lufthavne har øjnene rettet mod 
deres køretøjer. Dublin udskifter i løbet af 
de næste fem år 111 af deres køretøjer til 
modeller med lav udledning, ligesom 

"handling og hurtigere
innovation er påkrævet for at
tackle luftfartens udfordringer

på kort og langt sigt"

www.greenlandbytopas.dk/generationsrejse
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man vil skifte sine specialiserede firehjuls-
trækkere ud med hybridkøretøjer. Ligele-
des konverterer man i 2022 busdriften til 
en flåde af lav-emissionsbusser, og elek-
triske busser er i øjeblikket på prøve. Glas-
gow har introduceret en flåde af elektriske 
busser til betjening af transporten mellem 
lufthavn og de rejsendes langtids-P med en 
gratis døgnservice, der sparer 143 ton CO2-
udledning om året, ligesom man indkøber 
otte hybridkøretøjer til flyvepladsoperatio-
ner.

Stansted har kig på en række mindre 
ting - for eksempel som at sende 150 ton 
årligt kaffegrums til en fabrik, hvor kaf-
fegrumset omdannes til biobrændstof 
samt ved at plante 3.000 birketræer på 
lufthavnsområdet. Man har desuden ud-
skiftet 5.450 glødepærer med LED-pærer, 
hvilket sparer 423.808 kwh. årligt, svarende 
til forbruget i 136 hjem. Lufthavnsledelsen 
oplyser, at køb af miljørigtigt produceret 
elektricitet, reduktion af gasforbrug og ud-
ligningsordninger hjælper med at reducere 
CO2-udledninger i lufthavnen fra 25.000 
ton CO2 til nul i 2026.

Gatwick, Manchester, Heathrow, Glas-
gow, Cardiff og Stansted køber alle 100 pct 
miljørigtig elektricitet, mens Luton og Bir-
mingham sigter mod at gøre det samme. 
Med den betydelige plads, lufthavne ge-
nerelt råder over, er solenergi en populær 
energikilde. London City Airport bruger 

sine arealer på at opføre 900 kvm solcelle-
paneler, mens man desuden udskifter alle 
airside-køretøjer til nul-emissionsmodeller 
inden 2030. Heathrows Terminal 2 drives 
udelukkende af 124 solcellepaneler på sit 
tag, en biomassekedel drevet af lokalt træ-
affald og indkøb af miljøvenlig gas og elek-
tricitet. Doncaster Sheffield bruger to mio. 
pund på en solcellefarm, som fra næste år 
skal generere 25 pct af lufthavnens energi, 
mens Cardiff opfører en to megawatt sol-
cellepark, der vil reducere lufthavnens kul-
stofemissioner med ca. 860 ton pr. år.

På mere solrige breddegrader er der fle-
re muligheder. Sidste år blev San Francisco 
International den første lufthavn i verden, 
der brugte nul energi, idet man produce-
rede mere elektricitet, end lufthavnen for-
brugte takket være solcellepaneler. Den 
overskydende elektricitet blev sendt tilba-
ge i elnettet. Dubai International installe-
rede sidste år 15.000 solcellepaneler på sit 
tag og skabte dermed det største solcelle-
system af sin art i Mellemøsten. Lufthavnen 
oplyser, at man reducerer CO2-emissioner-
ne i Terminal 2 med 3.243 ton om året, og at 
man forsøger at reducere sit energiforbrug 
med 30 pct frem mod år 2030. Den finske 
lufthavnsoperatør Finavia bruger også 
solceller, selvom man her primært bruger 
vindkraft. Johanna Kara, miljøspecialist 
hos Finavia, fortæller, at solcellepaneler i 
lufthavnen byder på særlige udfordringer, 

da panelernes retning og vinkel ikke må 
skabe refleksioner på indflyvningsbaner, 
landingsbaner eller ved lufttrafikstyring.

 
PARTNERSKABER
Mens adskillige lufthavne nu hævder at 
være CO2-neutrale, har ingen kunnet gøre 
det uden brug af udligningsordninger. Kø-
benhavn samarbejder for eksempel med 
den internationale NGO, Nexus for De-
velopment i Laos, hvor man distribuerer 
mere effektive og sundhedsvenlige komfu-
rer til de lokale. Finavia modregner 45 pct 
af sine CO2-emissioner (en mio. tons) gen-
nem et projekt i Ghana, hvor man gennem 
uddeling af effektive brændeovne sigter 
mod at reducere skovning af lokale træer 
til brænde. Manchester Airports Group har 
finansieret brændeovne i Indiens landdi-
strikter.

Gatwick samarbejder med Carbon Clear, 
hvis projekter inkluderer skovbeskyttelses-
programmer og støtte til vedvarende ener-
gi i en række lande, herunder Cambodja, 
Kenya og Etiopien. Heathrow har finansie-
ret reetablering af britiske tørvearealer, der 
for år tilbage blev brugt til udvinding af 
brændsel, og lufthavnen siger, at den både 
kan udligne sine emissioner og støtte bio-
diversitet, vandkvalitet og sikre mod over-
svømmelser med dette projekt. Lufthavnen 
henviser til undersøgelser, der viser, at hvis 
alle britiske tørvemoser blev reetableret, så 

Drømmer du om den helt rigtige adresse midt i København 
med både luft, himmel og havn? 

Så slå et smut forbi Havnegade, hvor hovedstaden 
åbner sig mod vandet og viser sig fra sin bedste side. 

Den arkitektoniske perle på Havnegade har gennemgået en  
omfattende renovering og er blevet en realisering af fremtidens 
kontorlokaler – selvfølgelig med historien vævet ind i de moderne 
lejemål. Herfra kan du indfri alt, hvad dit københavnerhjerte begærer.

En forretningsfrokost i Nyhavn.
En stille stund langs havnepromenaden. 
En slentretur i området med gallerier, butikker og cafeer.

Valget er dit. 

Med lejemål fra 1.450 m² til 4.584 m² giver adressen mulighed for,  
at store og små virksomheder kan få en hverdag i unikke 
omgivelser med bus og metro, der kører lige om gadehjørnet.  

Med andre ord. 
Du får en havn af muligheder. 

Velkommen til Havnegade 23-27.
Må vi byde på en rundvisning? 

Læs mere på jeudan.dk/havnegade 
eller kontakt os på 7010 6070

En havn af 
muligheder
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ville disse kunne eliminere yderligere tre 
mio. ton kulstof om året.

Ikke desto mindre er udligningsordnin-
ger et omdiskuteret emne. I tilsagn om at 
være kulstofneutral i 2033 sagde Birming-
ham lufthavn, at det var den ”mindst gun-

stige mulighed”, idet man hellere ville gå 
efter vedvarende energikilder og reduktion 
af CO2-udledninger i driften.

”Forskere, aktivister og bekymrede bor-
gere er begyndt at give udtryk for deres 
bekymring over, hvordan udligningsord-
ninger bruges af forurenere som et frikort 
for passivitet,” stod der i en blog på FNs 
hjemmeside (Environment) sidste år, og FN 
erkender, at den kun kan betragte sig selv 
som et kulstofneutralt organ takket være 
sådanne ordninger. Udover at understrege, 
at det er vigtigt at plante træer og inve-
stere i vedvarende energikilder, så hævder 
FN Environment, at det langt fra er nok til 
at modvirke effekten af drivhusgasser, og 
at det ikke er en helgardering mod en stig-
ning i emissioner.

En anden ofte hørt kritik vedrører mang-
len på tilsyn med udligningsordninger. 
Mens mange virksomheders hjemmesider 
beretter om gode gerninger i forskellige 
lande, er der ingen uafhængig kontrol af 
disse. Der findes flere kontrolorganer så-
som Gold Standard, American Carbon Re-
gistry, Climate Action Reserve og Verified 
Carbon Standard, men almindelige men-
nesker kan vanskeligt udpege en samvit-
tighedsfuld virksomhed blandt de mindre 
samvittighedsfulde.

 
VOKSENDE NØDVENDIGHED
Det, flypassagerer først får øje på, er de små 
initiativer, der ændrer de rejsendes egen 
adfærd. Starbucks afprøvede i Gatwick en 
ordning med genbrugs-krus, hvor kun-
derne kunne låne et gratis, genanvendeligt 
krus til deres varme drikke, hvorefter kru-
sene blev sendt til opvask. Luton Airport 
giver elbiler 75 % rabat på parkering og til-
byder tillige gratis opladning på P-pladsen. 
London City Airport har forbudt plastsuge-
rør til engangsbrug, og i oktober lancerede 
man en konkurrence med en præmie på 
10.000 £ til den person, der kunne designe 
en bæredygtig, genlukkelig og gennemsig-
tig pose til væsker. Lufthavnen bruger i øje-
blikket mere end to mio. af de eksisterende 
plastposer om året.

Lufthavne kan også støtte flyselskaber 

i deres miljøbestræbelser, uanset om det 
drejer sig om forbedret effektivitet på lan-
dingsbaner eller i luften ved anvendelse 
af biofuel eller udvikling af elektriske fly. 
Heathrow tilbyder således billigere lan-
dingsafgifter for renere fly og fortæller, at 

dette vil understøtte 
UK-baserede biofuel-
projekter som British 
Airways’ samarbejde 
med Velocys og Vir-
gin Atlantics med 
Lanzatech. Lufthav-
nen tilbyder også nul 
landingsgebyr i et år 
til den første kom-
mercielt levedygtige 

elektriske flyvning – et tilbud til en værdi af 
omkring én mio. £. Når lufthavne udvider, 
tilføjes også ny infrastruktur som eksem-
pelvis nye taxibaner, der anlægges i Lon-

don City og Manchester – taxibaner, som 
angiveligt vil afstedkomme færre fly i kø 
(og dermed mindre CO2-udledning).

Parallelt med de gode tiltag vokser luft-
havne naturligvis, og mange vil betegne 
enhver indsats for bæredygtighed som 
”grønvask”. Et medlem af miljøorganisatio-
nen Extinction Rebellion sammenlignede 
Sheffield Doncasters plan om at installere 
solfangere, mens lufthavnen ønsker at for-
doble antallet af passagerer, som værende 
et ”forsøg på at slukke en højhusbrand 
med en vandpistol.”

Lufthavne og flyselskaber vil fortsat ar-
bejde målrettet for en bedre miljøbalance. 
Med offentlighedens voksende bekymring 
over klimaændringerne har de intet valg 

"Forskere, aktivister og bekymrede borgere
er begyndt at give udtryk for deres bekymring

over, hvordan udligningsordninger bruges
af forurenere som et frikort for passivitet"

DAILY direct flights 
Copenhagen - Zagreb & within 1 hour connection flights to 

magnificent Croatian Mediterranean pearl

cities of Pula, Zadar, Split, Dubrovnik…

Copenhagen - Split 
every Saturday 
from 02 May 
to 17 October 2020

croatiaairlines.com _ m.croatiaairlines.com _ +385 1 6676 555

L. ESENKO
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I anledning af sin 500-års
fødselsdag har Cubas hovedstad 

fået flere luksuriøse
hotelværelser. Den 

centralamerikanske storby
er uimodståelig for

virksomheder på grupperejser

AF ROSE DYKINS

I de seneste år har der været en stigende interna-
tional interesse for at besøge Cuba, “før landet 

ændrer sig”. De besøgende romantiseres af Havana, 
der charmerer med sin historiske, koloniale arkitektur 
og bybilledets farverige Cadillacs. De fordyber sig i lan-
dets politiske historie og prøver at sætte sig ind i, hvor-
dan tilværelsen opleves af indbyggerne (cubanerne fik 
først mulighed for wifi i 2008 og for at rejse uden udrej-
sevisum eller invitation i 2013). På denne specielle ø 
finder man kommunistisk ideologi kombineret med et 
hedonistisk natteliv foruden en frodig natur, hvide 
sandstrande og en varm gæstfrihed. Alt dette gør Cuba 
til en fængslende destination for incitamenter og begi-
venheder i businessregi.

I dag er det i Havana ikke ualmindeligt at se udvik-
lere, der drager fordele af de store, smukke bygninger - 
fra palæerne i det grønne ambassadekvarter Vedado til 
de elegante, neoklassiske terrasser i det gamle Havana 
Vieja. Investeringer i turisme er en vigtig del af Cubas 
vækstplan, og ifølge World Travel and Tourism Coun-
cil (WTTC) udgjorde turismen sidste år 11 procent af 
landets BNP og 22 procent af nationale investeringer. 
På trods af flere tilbageslag i 2017 - herunder ”Trump 
Slump” -effekten, som forværrede de USA-cubanske 
forbindelser og afstedkom et fald i amerikanske besø-
gende tillige med sidste års orkansæson – så afsted-
kommer den stadige udvikling en mere tillokkende 
infrastruktur, som afspejler en livlig turistefterspørgsel.

Mødested
Havana
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Med hensyn til forretningsrejser er Frank-
rig, Spanien, Rusland og England blandt 
Havanas største oversøiske markeder. Me-
dicinske og farmaceutiske sektorer vælger 
typisk byen til konferencer – og den var 
eksempelvis i maj sidste år vært for Pan 
American Congress of Physiology Sciences 
og First International Diabetes Congress (i 
samarbejde med Latin American Diabetes 
Association). Den cubanske hovedstad er 
også vært for en bred vifte af festligheder, 
ideelle til atmosfæriske oplevelser - fra 
den årlige jazzfestival i januar til den årlige 
Habanos-cigarfestival i februar. I maj sidste 
år var Havana tillige vært for FITCuba 2019, 
landets internationale turistmesse, der 
havde et specielt fokus på events og incita-
menter og som tiltrak MICE-arrangører fra 
hele verden.

Sidste år markerede Havanas 500-års 
jubilæum, og byen festede hele året med 

en række kulturelle begivenheder, herun-
der en international Ernest Hemingway 
lystfiskerturnering i juni (forfatteren boede 
sammenlagt i Cuba i 30 år) samt måned-
lige koncerter. Derudover kulminerede den 
store fødselsdag med færdiggørelsen af 
flere store kulturprojekter. Byens National 
Capitol-bygning, der oprindeligt blev op-
ført i 1929, åbnede igen sidste år efter otte 
års restaurering. Bygningen, der er en kopi 
af Washington DC’s Capitol med storslåede 
kupler, udsmykkede lofter, Carrera mar-
morgulve og høje bronzestatuer, er i høj 
grad seværdig. Sidste fase af restaurerin-
gen sluttede i marts, og der kan arrangeres 
rundvisning i bygningen for grupper op til 
15 personer.

Hotelmarkedet oplever en eksplosiv 
vækst, idet der i øjeblikket er over 18.000 
værelser under opførelse over hele Cuba. 
En udvidelse af Havanas luksustilbud er et 
stærkt fokus, da 44 procent af værelserne i 
øjeblikket er to- eller trestjernede. Således 
åbnede der sidste år i hovedstaden flere 
luksushoteller med møde- og eventfacilite-
ter, herunder et ultra luksushotel fra Ibero-
star og et Kempinski. I september åbnede 
det femstjernede, 250-værelsers Paseo del 
Prado La Habana - et joint venture mellem 
Accor og Havana-baserede Gaviota Group 
- med moderne æstetik og bl.a. en infinity-
pool.

En række europæiske luftfartsselska-
ber flyver til Havana, og fra Storbritannien 
tilbyder Virgin Atlantic en ti timers direkte 
flyvning fra London Gatwick to gange om 
ugen. Uanset om det er for at cruise rundt i 
en åben amerikanerbil fra 60erne eller lære 
at danse salsa til et steelband, så er Havana 
fyldt med muligheder, der vil begejstre 
enhver incitamentgruppe. Byens nye infra-
struktur er fortsat undervejs, men dens 500 
år gamle sjæl altid vil være dens trumfkort 

IBEROSTAR GRAND
PACKARD
Iberostar har totalt ombygget den 
gamle ejendom, som tidligere var 
Hotel Biscuit, og tilføjet et smart, 
nyt interiør og moderne faciliteter. 
Hotellet ligger på Paseo del Prado 
med udsigt over Mexicogolfen, 
og dets 321 moderne værelser og 
suiter tilbyder wifi og 24-timers 
roomservice. Fem mødelokaler kan 
rumme op til 350 delegerede, når 
de kombineres, og der er seks re-
stauranter og tre barer.
iberostar.com

 

GRAN HOTEL MANZANA
KEMPINSKI LA HAVANA
Dette 246-værelsers luksushotel 
ligger i centrum af Havana Vieja, 
hvor det tilbyder en uovertruffen 
udsigt fra sin tagrestaurant og bar 
med en terrasse, der kan rumme 
120 gæster til cocktails. Hotellet 
har fire veludstyrede mødelokaler i 
forskellige størrelser, hvoraf to kan 
kombineres for at rumme op til 190 
delegerede i teateropstilling.
kempinski.com

 

PASEO 206
Dette familievenlige boutique-
hotel i et Vedado-palæ med blot ti 
værelser har en hjemlig og alligevel 
sofistikeret atmosfære – fortrinligt 
til en intim produktlancering eller 
til private møder. Den store hall 
har en storslået marmortrappe og 
træpaneler kombineret med smar-
te farver og et generelt moderne 
præg. Hotellets bestyrelseslokale 
rummer ti personer, og restauran-
ten serverer fremragende italiensk 
mad.
slh.com
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Ekspeditionskrydstogt 
til Patagonien & Chiles skærgård

Sejl med Albatros' nybyggede luksusskib gennem 
Beaglekanalen rundt om Kap Horn, Glacier Highway og 

Magellan-strædet til Chiles skærgård.

Med 5-stjernede Ocean Victory sejler vi til nogle af verdens  
smukkeste naturområder gennem Ildlandets isbjerge og gletsjer-
landskaber. Undervejs bliver vi ledsaget af pingviner, søløver og 

kæmpealbatrosser. Vi nyder landskaberne fra skibet, på spændende 
udflugter og på mini-cruises i vores specialbyggede landgangsflåder. 
Skibet er et af verdens første specialbyggede ekspeditionsskibe, der 

er udstyret med den yderst stabile stævn, X-Bov, der mindsker skibets 
bevægelser i bølgegangen. På skibet er der kun udvendige 

kahytter, heraf mange med balkon eller fransk altan. 

Prisen inkluderer: Dansk- og engelsktalende rejseledere og ekspeditions-
team på skibet • Fly t/r • 13 nætters krydstogt på Ocean Victory •

Overnatning, forplejning og ud� ugter jf. program • Helpension

20 dage | København 27/3 2021 | Fra kr. 59.998,-  

Albatros’ store togt til Antarktis
Fantastisk rejse med Albatros’ eget 

nybyggede ekspeditionsskib, Ocean Victory.

I den sydlige halvkugles sommer præger det stabile vejr de ellers 
så barske kyster, og sæler, pingviner og andre havfugle er aktive og 
arbejder hårdt for at føre slægterne videre, inden isen igen isolerer 

hele kontinentet. På denne specialrejse med Albatros’ eget nybyggede 
5-stjernede skib Ocean Victory kombinerer vi den komfortable kryds-

togtsrejse med ekspeditionsrejsens fantastiske landinger. Vi foretager 
landgang på South Shetlands øerne og på Den Antarktiske Halvø, 

hvor der er store koncentrationer af hvaler og sæler.

Prisen inkluderer: Albatros rejseledere og ekspeditionsleder på skibet
• Fly t/r • 9 nætters krydstogt i delt dobbeltkahyt • Overnatning, forplejning 

og ud� ugter jf. program • Helpension

15 dage | København 19/12 2020 og 2/3 2021 

Fra kr. 59.998,- 

Efter 23 år og mere end hundrede ekspeditionskrydstogter til klodens polare egne, 
ser det endelig ud til, at vi kan skubbe den grønne bølge i gang på verdenshavene 
med vores nye skib Ocean Victory, som søsættes december 2020. Skibet reducerer 

CO2-udledningen med hele 80% sammenlignet med eksisterende skibe i samme klasse.

Ocean Victory er et ekspeditionsskib i luksusklassen med plads til 189 passagerer. 
Alle kahytter er udvendige, heraf mange med balkon eller fransk altan. 

Skibet har alle moderne bekvemmeligheder, højeste isklasse samt landgangsfartøjer 
til de mest ufremkommelige egne. Skibets konstruktion er ultramoderne med 

henblik på maksimal stabilitet i selv den hårdeste sø. Den særlige bov 
gør nemlig, at skibet ligger mere roligt i vandet.

Helpension på skibet 

Helpension på skibet 
Nyhed
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Ocean Victory

Rundrejser med dansk rejseleder 
albatros.dk • 36 98 98 98
Annoncekode: BUSINESS
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Under en
kongeblå
himmel
Nye ruter, flere fly og flere lufthavne. Moderne luftfart
er endelig kommet til Caribien

AF NIGEL T ISDALL
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Å h hvor er det vidunderligt med en 
lufthavn fuld af kyllinger. De pipper 

og hopper omkring mine fødder i den lille 
terminal på Barbuda Codrington Airport, 
porten til Antiguas lidet besøgte, men 
dejlige søster-ø, Barbuda. Lufthavnen med 
den herlige lufthavnskode BBQ summer af 
stressfri charme og venlighed, som man 
forventer det af et caribisk øhav, der kun 
har et par flyvninger om dagen. Hvis bare 
al flyvning var så afslappet som her ...

For romantikere som mig er den slags 
idylliske, små lufthavne desværre i tilbage-
gang. Udviklingen står ikke stille, og luft-
fartsselskaberne ser et potentiale i Caribien 
som en destination for forretnings-, turis-
me- og familiebesøg. Højsæsonen, hvor 
mange rejsende ankommer med nyligt 
lancerede ruter, er skudt i gang med liflige 
velkomstcocktails og kreative håndklæde-
arrangementer på blomsterstrøede senge.

De fleste kommer fra Nordamerika, for 
hvem kan modstå chancen for at vinke 
farvel til et iskoldt Minneapolis til fordel 
for solbeskinnede Nassau takket være Sun 
Country Airlines? Eller hvem har ikke lyst til 
en United-flyvning fra det blygrå New Jer-
sey til Curacaos farvemættede gader?

Listen over nyåbnede flyforbindelser er 
lang og med American Airlines i front. ”Vi 
er stolte af at være det førende luftfarts-
selskab her med mere end 1.000 ugentlige 
flyvninger til 38 destinationer,” siger Alfre-
do Gonzalez, administrerende direktør for 
Americans aktiviteter i Caribien. Han siger, 
at flyselskabet fortsat udvider i regionen 
ved at tilføje nye destinationer og øge an-
tallet af afgange. Beviset ses på hotellernes 

liggestole og i øernes sommerhuse – ferier 
med venner og familie er en stor del af den-
ne trafik. Sidste sommer tilføjede American 
seks nye ruter til Caribien fra amerikanske 
storbyer, og yderligere fire fulgte i decem-
ber - herunder fra Dallas og Chicago til De 
Amerikanske Jomfruøer, hvor luksushotel-
ler som Ritz-Carlton St. Thomas genåbnede 
efter orkanen Irmas store ødelæggelser i 
2017.

 
HJEMMEBANEN
Regionale luftfartsselskaber har også udvi-
det deres rutenet. ”Vi flyver nu til 24 byer 
i 16 lande,” siger Trevor Sadler, CEO for 
Turks and Caicos-baserede Intercaribbean, 
der har indkøbt flere 50-sæders Embraer 
ERJ145-jets til sin flåde for at nå fjernere 
destinationer. En ny, foreslået codeshare-
alliance, Caribsky, vil formentlig få Air An-

tilles, Winair og Liat til at gå sammen om 
at reducere omkostninger og skabe bedre 
forbindelser. Liat har god vind i sejlene si-
den introduktionen af ATR-fly, og selskabet 
har nu ti af denne type med 491 flyvninger 
om ugen til 15 destinationer fra sine hubs i 
Antigua, Barbados og Trinidad.

Intet er imidlertid perfekt. På en nylig 
Liat-flyvning betød tekniske problemer, 
at et simpelt hop fra St. Kitts til Grenada i 
stedet blev til en nat på et lufthavnshotel 
og derefter en omvej via seks øer, før jeg 
nåede min destination næsten et døgn se-
nere. Caribien er også stadig et sted, hvor 
en flyvning måske afgår tidligt, og din ba-
gage aldrig indhenter dig. På spidsbelast-
ningstidspunkter kan paskontroller virke 
vanvittigt underbemandede, mens afgang-
sterminaler kan blive så overfyldte, at der 
kun er ståpladser. Ikke desto mindre spiller 
de Elvis i bussen ud til flyet, og tærterne i 
Antiguas VC Bird International Airport er så 
lækre, at man godt kan leve med en mindre 
forsinkelse.

 
INGEN GARANTI
Nye ruter åbner måske nok, men de varer 
ikke altid. I marts 2019 lukkede Norwegian 
efter fire år sine lavprisruter fra Fort Lauder-
dale, New York og Montreal til de franske 
caribiske øer, Guadeloupe og Martinique. 
1. februar i år forbinder Jetblue igen JFK 
med Guadeloupe, men lukning af ruter er 
et slag for hotelansatte, taxichauffører og 
issælgere, der nyder godt af, at solsøgende 
turister fra Nordamerika flyver ind.

Forbindelserne med Europa synes mere 
stabile. Nogle luftfartsselskaber åbner mo-
digt nye ruter som eksempelvis Lufthansa, 
der i oktober lancerede tre gange ugent-
lige flyvninger fra Frankfurt til Barbados i 
samarbejde med Eurowings, ligesom lav-
prisselskabet Air Belgium i december åb-
nede en ny rute fra Bruxelles til Martinique 
og Guadeloupe.

Omvendt ophører Virgin Atlantic i juni 
2020 med at flyve mellem London Gatwick 
og St. Lucia efter 21 år. British Airways har 
reageret ved at øge frekvensen til som-

explore the energy of creation
SHAMBALLA Lock Braceket |  18k Rose and Black Rhodinated Rose Gold, G/Vs Diamonds, Black Diamonds

SHAMBALLA Lock Cufflinks |  18k Black Rhodinated Rose Gold, G/Vs Diamonds 

Find your nearest retailer at shamballajewels.com  |  Follow us on Instagram @shamballajewels 
Flagship Stores  |  COPENHAGEN, Ny Østergade 7  |  NEW YORK CITY, 170 Mercer Street
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Caribien har nogle af verdens korteste,
kommercielle landingsbaner

SABA
Piloter skal gennemgå særlig træning for at flyve 
ind og ud af Juancho E Yrausquin Airport på den 
hollandske ø Saba. Cementbanen, der kun måler 
400 meter og afsluttes med stejle klipper, kan kun 
anvendes under gode vejrforhold.
 
BARBUDA
Barbuda blev i september 2017 ødelagt af orkanen 
Irma, og indbyggerne genopbygger nu deres bo-
liger og turistindustri. Codrington Airport er fuldt 
operationel med en 500 meter landingsbane, der 
benyttes til flyvninger fra Antigua – en flyvning, der 
tager 15 minutter.
 
MONTSERRAT
John A Osborne Airports 600 meter landingsbane, 
der åbnede i 2005, bruges hovedsageligt til det 15 
minutters hop mellem dette britiske territorium og 
nærliggende Antigua.
 
ST. BARTHS
Rejsende, der ankommer til denne glamourøse, 
franske ø, vil opleve, at landingsbanen pludselig 
har et fald og ender med en betagende udsigt. Den 
650 meter landingsbane i lufthavnen Gustaf III stø-
der op til en blændende hvid sandstrand.
 
UNION ISLAND
Union Island Airport er et vigtigt trafikknudepunkt i 
St. Vincent og Grenadinerne. At ankomme her er al-
tid spændende, da flyet følger en rute lavt indover 
øen for at lande på en 752 meter landingsbane, der 
slutter ved havet.

mer, og St. Lucias regering har bevilget 175 mio. dollars til en udvi-
delse af Hewanorra International Airport – et arbejde, der afsluttes 
i 2021. ”Lufthavnsprojektet er en del af vores plan om at fordoble 
turistankomsterne indenfor ti til 15 år,” siger turistminister Dominic 
Fedee.

Andre lufthavne har også ekspanderet. Curacao er imponeren-
de blevet opgraderet til 2,5 mio. mennesker årligt, Princess Juliana 
International på St. Maarten er genopbygget efter alvorlige orkan-
skader, mens Argyle International på St. Vincent nu modtager rej-
sende fra Toronto, New York, Miami og flere regionale øer. I august 
introducerede Jamaica online visumansøgninger for at fremskynde 
ankomstprocessen - et system, der allerede fungerer godt i Aruba 
og Curacao.

Også premium-rejsende har fået det nemmere. IAM Jet Center, 
der tilbyder privat jetflyvning og har VIP-lounger i fire caribiske luft-
havne, tilføjede i december St. Lucia på listen. Rejsende til Bequia, 
en lille ø i St. Vincent og Grenadinerne, har fra 12. december kunnet 
flyve dertil med Bequia Air, som tilbyder en 25-minutters flyvning 
fra Barbados med en ni-sæders Beechcraft King Air B200. Flyvepla-
nerne passer sammen med langruteafgange fra Barbados, og gæ-
ster, der opholder sig på Bequia Beach Hotel i syv nætter eller mere, 
får én eller to gratis flyrejser afhængigt af hotelopholdets værdi.

 
PLADS TIL VÆKST
Er der hotelværelser nok til flere nyankomne? ”Vi har syv hoteller 
under opførelse,” siger Dominic Fedee og tilføjer, at St. Lucia vil tilfø-
je 2.500 hotelværelser i løbet af det næste årti – projekter, der også 
inkluderer en golfbane fra canadiske Cabot og en fjerde Sandals 
Resort. Andre øer bygger også, som f.eks. St. Kitts, hvor det eneste 
nævneværdige sted at bo i mange år var et 394-værelsers Marriott. 
Nu har øen fået et fornemt Park Hyatt ud til øens bedste strand, 
og et 273-værelsers Ramada-resort er under opførelse. På Antigua 
åbnede i december det nye, kun for voksne og all inklusive, Ham-
mock Cove Resort and Spa, mens Rosewood Half Moon Bay vil slå 
dørene op i 2022.

Individuelle rejser arrangeret online oplever også en stigning 
takket være Airbnb og yngre rejsendes tendens til selv at bestille 
flyvning, indkvartering og oplevelser i håb om et billigere og mere 
autentisk ophold. Airbnb står stærkt i Puerto Rico med 600.000 gæ-
ster i det forløbne år, og andre populære øer for Airbnb er Cuba, 
Barbados (som har gode busruter og supermarkeder) samt Gre-
nada. Da jeg boede her i en taglejlighed med udsigt over den tre 
km lange Grande Anse-strand, tilbød min vært at hente mig i luft-
havnen uden ekstra omkostninger, ligesom denne lod mig checke 
ud sent. Nye flyvninger, flotte resorts og masterplaner for turisme 
er alt sammen gode nyheder, men en rejse til Caribien handler også 
om at engagere sig med øernes karismatiske beboere, af hvilken 
grund Caribien har mange entusiastiske gæster. Og nåh ja, så er 
rommen også ret god 

Kort og
godt

Leje pr. m2    Kr. 1.150

A conto drift pr. m2 p.a.    Kr. 382

A conto varme pr. m2 p.a.    Kr. 55

Lejerforening (kantine)    Kr. 101

770 M2 - 3.500 M2 KONTOR

STORE KONGENSGADE 62A 2. SAL, 1264 KØBENHAVN K | TLF. 71 99 22 21 | INFO@CPHERHVERV.DK | WWW.CPHERHVERV.DK

BÆREDYGTIGE KONTORLEJEMÅL MED SMUK UDSIGT OG MASSER 
AF LYS, I FULDT FACILITERET MODERNE KONTOREJENDOM.

Ejendommen er opført i 2014 og opfylder således alle nutidige krav til indeklima, energiforbrug, 
komfort og miljø. Kontorlokalerne er indrettet med en god kombination af storrumskontorer og 
enkeltmandskontorer. Fra kontorerne, som er beliggende på 4. og 5. sal, har man en smuk udsigt 
over Vallensbæk Golfklub og Køge Bugt. 

I lejemålet forefindes også cafe miljøer med tekøkkener og loungeområder. Når du besøger Delta 
Park 37 bliver du budt velkommen i ejendommens præsentable reception, hvor professionelt 
personale sikrer en venlig modtagelse, uanset om man skal afholde møde i et lejemål eller i de 
fælles mødefaciliteter. I forlængelse af receptionen finder man ejendommens egen kantine, hvor 
der dagligt tilberedes frisk mad til ejendommens brugere. Kantinen er indrettet som et lyst og 
venligt spisemiljø med varierende møblement, og plads til 130 spisende af gangen. 

Ejendommens lejer har tillige adgang til bad- og omklædningsfaciliteter som er indrettet i ejen-
dommens kælder.

Klaus Hougaard Christensen

Partner - Ejendomsmægler, Valuar MDE

Direkte: +45 21 43 95 90

khc@cpherhverv.dk

UDLEJNINGSANSVARLIG

D E LTA PA R K 37, 4. & 5. SA L , 2665 VA L L E N S B Æ K  
770 M 2 -  3.500 M 2 KO N TO R
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D a den Hanoi-baserede advokat Tony Foster kørte på arbejde i de 
sidste dage af februar 2019, måtte han passere maskingeværstil-

linger og pansrede biler med vietnamesiske og nordkoreanske solda-
ter, mens snigskytter bemandede hustagene. Det var dagene op til det 
vigtige todages topmøde mellem Donald Trump og Kim Jong-un, der 
- til trods for at det var uden succes for nogen af parterne - rettede det 
globale samfunds opmærksomhed mod Vietnams hovedstad.

”Vores kontor er nabo til det sted, hvor Kim boede, så det var for-
bundet med en hel del gener, bl.a. fordi vi først fik at vide, at vi ikke ville 
kunne tage på arbejde i tre dage. Dette klagede vi over og fik så nogle 
særlige pas,” beretter Tony Foster, der er partner i det multinationale 
advokatfirma Freshfields Bruckhaus Deringer.

Topmødet var utvivlsomt en forbigående irritation for alle med 
ærinder i bydelen, men som Filippo Bortoletti, vicechef for Dezan Shira 
og Associates’ internationale forretningsrådgivning i Hanoi påpeger, så 
afstedkom topmødet mirakler for byens status globalt og viste, at Viet-
nam også er relevant i international politik og økonomi. ”Selvom der 
på dette møde ikke skete noget specifikt, er det faktum, at de to ver-
densledere mødtes i Hanoi, betydningsfuldt,” siger Bortoletti. ”Mødet 
gjorde stort indtryk - måske ikke på vietnamesere - men på, hvordan 
omverdenen opfatter Vietnam.”

 
LYS FREMTID
De, der bor og arbejder i Hanoi, behøvede ikke topmødet til at fortælle 
dem, at deres by, hvor ca. 40 pct af befolkningen er under 24 år, be-
finder sig i en spændende, økonomisk vækstbane. Heller ikke første-
gangsbesøgende kan undgå at bemærke atmosfæren af ungdomme-
lig optimisme, der summer i byen.

Mens Ho Chi Minh City (også kendt som Saigon) betragtes som 
landets forretnings- og finanshovedstad, giver Hanoi sine besøgende 
en smag af det ”rigtige” Vietnam og et mere afslappet miljø tillige 
med fremragende forretningsmuligheder. ”Da jeg først kom hertil fra 
Saigon, blev jeg af mange af mine ekskolleger advaret om, at når jeg 
kom til Hanoi, ville det ikke kun være en anden by i Vietnam; jeg ville 
også føle, at jeg var i et andet land," siger Humayoon (Tom) Shaikhza-
deh, adm. direktør på det nye Oakwood Residence Hanoi, som åbnede 
i oktober. ”De sagde, at hvis jeg ledte efter den energiske livsstil, der er 
kendetegnende for Saigon, var jeg gået forkert, mens jeg til gengæld, 
hvis jeg ville engagere mig mere i vietnamesisk kultur, var kommet til 
det rigtige sted.”

Vietnams bruttonationalprodukt steg 7,36 pct mellem 2016 og 
2018, og BNP pr. indbygger nåede DKK 34.345. Arbejdsløsheden var i 
første kvartal sidste år kun 2,17 pct.

Væksten er delvis drevet af investeringer fra udenlandske virksom-
heder, for det meste fra Asien og Stillehavsområdet. ”I Hanoi foretager 
japanere og koreanere store investeringer i produktion,” siger Tony 
Foster. ”Eksempelvis har Samsung investeret milliarder af dollars i 
smartphone-fabrikker, og japanerne har mange former for produk-

Hanoi rykker
 

Den vietnamesiske hovedstads skyline - og økonomi
- er hastigt voksende

AF  MICHAEL ALLEN
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tion i Hanoi. Et stort industriområde mellem Hanoi og 
Hai Phong er fuld af fabrikker, flest asiatiske. Da jeg i 
oktober 2018 sad i et fly på vej over området, så jeg om-
fanget af disse investeringer. Selv jeg blev overrasket.”

Koreanske Samsung bygger i øjeblikket et forsk-
nings- og udviklingscenter i Hanoi, som, når det står 
færdigt, vil beskæftige 3.000 mennesker og være det 
største af sin art i Sydøstasien, ifølge Hanoi Times. I juli 
sidste år blev Samsung SDS største aktionær i den viet-
namesiske IT-virksomhed CMC Corporation. Samsung 
planlægger at bruge det Hanoi-baserede firma som 
base for udvikling af software i Sydøstasien. ”Den stør-
ste private arbejdsgiver i Vietnam er Samsung, der har 

mange fabriks-
arbejdere ansat,” 
siger Hao Tran, 
medstifter og 
adm. direktør 
for Vietcetera, et 
vietnamesisk- og 
engelsksproget 
m e d i e s e l s k a b 
med base i Ho Chi 
Minh-byen. ”Den 

største eksport fra Vietnam er dele til smartphones, 
der samles i Korea. Hvor arbejdsstyrken i Vietnam tid-
ligere hovedsageligt var beskæftiget med fremstilling 
af knapt så avancerede emner, så er tendensen nu, at 
de fremstiller biler, dele til smartphones og andet high-
tech.”

Meget af denne fremstilling foregår i højteknologi-
ske industriparker. Ifølge det statslige Vietnam News 
Agency sigter Hanoi mod at opføre 30 nye industrik-
lynger inden udgangen af 2020 udover de 70 eksiste-

rende, der dækker 1.337 ha og omfatter omkring 3.100 
produktionsfaciliteter. Ved udgangen af 2020 vil Hanoi 
have 138 klynger med et areal på mere end 2.623 ha 
med komplekser i de nordlige regioner, der prioriterer 
elektronik og IT, ingeniørvirksomhed, biler, tekstil, far-
maceutiske produkter og kosmetik. I den sydlige del af 
landet fokuseres på biologisk industri og højteknolo-
gisk landbrug med understøttende sektorer, mens man 
i de vestlige områder koncentrerer sig om bioindustri 
til landbrug, højteknologisk industriel produktion, byg-
gematerialer og avanceret møbelproduktion. Hao Tran 
siger: ”Landet bevæger sig hen imod ydelser snarere 
end produkter og fremstilling, men i det store billede 
handler Vietnam stadig om landbrug og lavere range-
rende produktion.”

Hanoi har også en spirende iværksætterkultur. Do 
Son Duong er adm. direktør for Toong, en kooperativ 
arbejdspladsudbyder med seks lokationer i Hanoi og to 
mere på vej. Da han grundlagde virksomheden i 2015, 
blev ideerne om kontorfællesskaber betragtet som 
”hentet ud af fremtiden”, husker Duong, men siden 
2016 er der sket en ”fællesskabsbølge”. ”Selv de mest 
optimistiske kræfter forudsagde, at vi ikke ville holde 
mere end tre måneder,” siger han. ”I de første måneder 
havde vi kun en håndfuld flygtige kunder og freelance-
re. Det tog lang tid at belære markedet om konceptet. ”

FORANDRINGSTEMPO
Økonomisk vækst ændrer byers udseende. Se på Kina, 
hvis kystmetropoler er forvandlet til økonomiske kraft-
centre over blot et par årtier. Forandringstempoet i 
Hanoi er på samme måde højt, selvom byggearbejdet 
foregår i et lidt mere adstadigt tempo end i Kina. Over-
for mit hotel Pan Pacific Hanoi står et halvfærdigt 

Landet bevæger sig hen imod ydelser 
snarere end produkter og fremstilling,
men i det store billede handler Vietnam
stadig om landbrug og lavere rangerende 
produktion

Revolutionen Revolutionen Revolutionen 
er her.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, 
som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du fi nder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

Se, hvor 
meget du 
sparer

Nu indfører vi rabat på investeringsfonde. 
Det betyder, at op mod 900.000 danskere 
kan investere billigere. Vil du også spare 
penge? Flyt dine investeringer til os.

Læs mere på nordnet.dk/rabattrappen
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skelet af et højhus. Den 16-etagers bygning blev påbegyndt i no-
vember 2010 af Hanoi Housing Development and Investment, men 
bygningen står nu forladt, rusten og overgroet.

Ken Atkinson, bestyrelsesformand for revisionsfirmaet Grant 
Thornton, siger, at den vietnamesiske regerings tilgang til udvik-
ling er forskellig fra kinesernes. ”Når regeringen i Beijing har god-
kendt noget, bliver planerne prompte gennemført, mens planer 
her stadig drives af konsensus,” siger han.

Bortset fra forsinkelser i byggeriet har Tony Foster været vidne til 
store ændringer i byen. Han kom til Hanoi i 1994, da den amerikan-
ske embargo blev ophævet. ”Lejlighedsvis stopper man op og tæn-
ker: ”Har jeg været her før, eller er jeg gået forkert? Mange bydele 
er under forandring. Ved siden af os er man i færd med at støbe 
fundament til hovedkvarteret for en bank, efter at de rev den tidli-
gere bygning ned, og længere henne ad gaden har de lige revet en 
smuk kolonibygning ned. Jeg ved endnu ikke, hvad der skal være 
i stedet - sandsynligvis endnu et kontortårn,” siger han. ”Alle disse 
byggearbejder ændrer byens ansigt, så det ikke længere er nær så 
charmerende, og det er ret trist, men også forståeligt.”

Hanoi udvikler sig så hurtigt, at nogle gader anlægges uden at 

have fået officielle navne. Lokale beboere påtager sig (ulovligt) at 
navngive gaderne, skriver Vietnam News.

 
ØST MØDER VEST
Hanois oprindelige charme eroderes delvis af udvikling, men be-
søgende kan ikke undgå at mærke den smittende fornemmelse af 
optimisme blandt indbyggerne - især hos de, der vokser op i den 
spirende middelklasse og drager fordel af byens hastige, økono-
misk vækst. ”Der er generelt i Vietnam en fremkomst af - jeg vil nø-
digt kalde det vestlig indflydelse - men der er en anerkendelse og 
smag for mærkevarer og oplevelser, der driver nye forbrugsmøn-
stre, og vietnamesere tjener nu flere penge end nogensinde og har 
råd til disse ting,” siger Hao Tran.

Byen har nu mindst 15 indkøbscentre såsom Aeon Mall i Long 
Bien, som med sin overflod af luksuriøse forretninger lige så godt 
kunne ligge i Hongkong eller Singapore. Der er næsten 20 interna-
tionale skoler, mens man også finder supermarkeder med japanske 
og koreanske varer til glæde for de mange nyrige. Udenlandske 
modebrands er også hastigt på vej ind på det vietnamesiske mar-
ked, hvor H&M, Zara og Uniqlo allerede er etablerede.

Den voksende middelklasses forbrugskultur og en arbejderklas-
se på lav løn skaber nogle mærkelige priskontraster. Jeg betalte 65 
kroner for en cocktail på en smart café i Old Quarter og spiste lidt 
senere en skål velsmagende nudler til lidt over fem kroner ved en 
gaderestaurant. ”Da jeg flyttede tilbage til Vietnam, drillede mine 
kolleger mig med min luksuriøse livsstil, fordi jeg på vej til arbejde 
købte en Starbucks-kaffe til 27 kroner i stedet for en lokalt brygget 
kaffe til 7,50,” siger Henry Vo, en vietnameser, der voksede op i Stor-
britannien, men vendte tilbage til Hanoi i 2019 for at arbejde med 
opstarten af Bamboo Airways.

Hanois middelklasse har oplevet en konstant vækst, siden den 
amerikanske Vietnam-embargo blev ophævet i 1994. ”Dengang 
var cyklen det primære transportmiddel, men snart fik flere og fle-
re familier scootere. Nu er det blevet sådan, at mange mennesker, 
ikke kun de rigeste, køber biler,” siger Thomas Joseph Treutler, adm. 
direktør for advokatfirmaet Tilleke and Gibbins. ”Folks indtægter er 

steget, og de har midler til at rejse i weekenderne - til 
Vietnams fantastiske badestrande, feriehytter i bjerge-
ne og til vore nabolande.”

Han tilføjer: ”Værdien af fast ejendom er vokset me-
get i de sidste 25 år. Mange lokale hanoiere har gjort 
det godt på arbejdsmarkedet og tjener ekstra ved ek-
sempelvis at udleje ejendomme. I 1990erne havde de 
fleste mennesker arbejde i en statsejet virksomhed, og 
det var sjældent at møde nogen i den private industri. 
Sådan er det ikke længere.”

 
AFSTED PÅ SCOOTER
Er man i Hanoi og ønsker at se så meget af byen som 
muligt, så er sightseeing fra bagsædet af en scooter 
den bedste måde at gøre det på – hvis man altså har en 
god rejseforsikring.

Da jeg cruisede rundt i byens gader på bagsædet 
af en Vespa Sprint Notte en søndag eftermiddag sam-
men med Henry Vo, tænkte jeg, at det helt sikkert er 
bedre end ydmygelsen ved at stå som sild i en tønde 
i en overfyldt bybus. Vi deler kørebanen med mange 
andre scootere, unge par, der snakker og kurtiserer, 
mens de kører, og mænd med gasflasker, lemfældigt 
bundet fast på deres scooter. Alle undgår behændigt 
hinanden, selv taxichauffører, der ser tv, mens de styrer 
gennem trafikken.

Køreturen kan ikke beskrives som betryggende 
(selvom de fleste hanoiere vil påstå, at det er den), men 
er man modig nok, er dette den bedste måde at opleve 
Hanoi som en lokal. Stort set alle i byen kører på scoo-
ter, uanset om de selv styrer, er passager hos en ven 
eller partner eller bestiller en scootertaxi ved brug af 
Grab-appen.

Scooterne er en udvikling fra cyklerne, der i slutnin-
gen af 1980erne og 1990erne oversvømmede byen. 
”Står man på et gadehjørne, vil man se 500 scootere, 
mens man i 1990 ville have set 500 cykler - det er for-

skellen,” siger Antony Slewka, salgs- og marketingdirek-
tør på Metropole Hanoi, hotellet, hvor Trump og Kim 
havde deres møde.

Fremtiden for Hanois transportsystem - hvis ellers 
mylderet af scootere blandt enkelte biler og en lejlig-
hedsvis bus kan kaldes 
et ”system” - er usik-
ker. Det kan meget vel 
gå som i Beijing, hvor 
middelklassen har købt 
biler, og vejene er ble-
vet ufremkommelige. 
Man kan håbe, at den 
forestående, men for-
sinkede, metro bliver en 
så stor succes, at byen 
bliver mere som Singa-
pore eller Hongkong. 
”Metroen bliver en god 
måde at bevæge sig rundt på, men jeg er bange for, 
at den ikke bliver færdig foreløbig,” siger Filippo Borto-
letti. Han peger på en udgravning, som er en del af 
undergrundsbanen: ”De planlagde at denne sektion 
skulle stå færdig om 15 måneder. De begyndte for to 
uger siden, og helt ærligt tror jeg ikke, at de bliver fær-
dige. Det vil tage længere tid.”

Da vi suser rundt om West Lake med håret blafrende 
om ørerne, passerer vi både lokale og udlændinge på 
scootere på søndagsudflugt. Nogle stopper for en kølig 
øl ved søen, og man kan ikke lade være med at føle, 
at noget ville gå tabt, hvis transportnettet blev som i 
andre storbyer. ”Det er ganske sjovt at køre på scooter,” 
siger Tony Foster. ”De fleste kører faktisk utroligt forsig-
tigt, og jeg er forbløffet over, hvor få ulykker der sker. 
Jeg kører selv rundt i byen, og det er sjovt, når man 
først kender gadens uskrevne regler - det giver én lidt 
adrenalin, tror jeg.” 
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Sommer
i Odessa
Sortehavets Perle er en tindren-
de smuk, tryg og kosmopolitisk 
by med et levende kulturliv

TEKST OG FOTOS ANDERS NIELSEN 

M eget ulig det øvrige Ukraine, som sørgeligt lider 
under dramatiske krigshandlinger i flere østlige 

provinser, så er Odessa ud til Sortehavet en fredelig og 
vidunderlig by. Grækerne spottede stedet først, siden 
byggede tyrkiske osmanner en militærforlægning her, 
men det var den russiske kejserinde Katarina den Sto-
re, som i 1794 – efter at hun havde fordrevet osman-
nerne – beordrede en by opført. 

Kejserinden antog fejlagtigt, at den græske by, som 
engang lå her, hed Odessos, og for at gøre sin egen 
indflydelse gældende, navngav hun byen Odessa. En 
adelig franskmand, Duc de Richelieu, som var flygtet 
fra den franske revolution, og som havde kæmpet for 
Katarina mod tyrkerne, blev udnævnt til bygmester 
og senere guvernør i byen. Af denne grund har byen 
et meget fransk udseende med retvinklede gader og 
brede, brolagte boulevarder med skyggefulde træer, 
hvortil kommer mange klassicistiske pladser og ele-
gante, barokke palæer i fransk og italiensk byggestil 
fra 1800-tallet.

Odessa har i dag omkring en million indbyggere 
fordelt på mere end 130 nationaliteter, dog med en 
majoritet af russisktalende. Udover at være en turist-
magnet for de indviede, kan Odessa prale af Sorteha-
vets næststørste havn, kun overgået af Istanbul. Byens 
lufthavn ligger lige syd for byen, og hvis de følgende 
fotos frister til et besøg, så se mere på odessatou-
rism.org, eller - for at få det fulde udbytte – kontakt 
incoming-bureauet Ways, som arrangerer hotel, trans-
port, guidede oplevelser, natklub- og restaurantbesøg.

Se mere på ways.md

Odessas majestætiske havnepromenade ovenover Potemkintrap-
pen hedder Primorsky, hvor den franske bygmester Duc de Riche-
lieu skuer ud over Sortehavet

Den berømte Potemkintrappe har 192 trin og er nederst næsten 
dobbelt så bred som øverst, hvilket får beskuerne på pladsen oven-
over til at falde for et optisk bedrag

Fra Primorskypladsen er der udsigt over krydstogtterminalen og 
højhushotellet Odessa, som er lukket, da det er begyndt at hælde. 
Bygningen kan ikke sprænges væk, men skal nedrives stump for 
stump

Byens elegante operahus er blandt verdens 
allerfineste – tegnet og opført af samme ar-
kitekt, som har bygget operaen i Wien

Lidt nord for Odessa kan man spise friske østers og drikke 
håndværksbrygget øl ad libitum
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Bydelen Arcadia var Sovjet-elitens 
sommerresort. I dag er her kostbare 
boliger, eksklusiv shopping, trendy 
butikker og kæmpemæssige, uden-
dørs natklubber

Kontrasterne er herlige, fra smarte 
og dyre caféer til Syvkilometer-

markedet – Europas største, åbne 
marked

Foto: Jens Markus Lindhe

Visionære og dygtige arkitekter kan løfte 
byggerier, byer og bydele til skyerne, og skabe 
markante afgrænsninger til omgivelserne.
Men før arkitekter får realiseret deres ideer 
og visioner, skal landinspektørerne bane det 
ejendomsretlige grundlag for fundamentet. 

Ingen byggerier, veje og infrastruktur er 
etableret uden landinspektørerne har sikret 
lovligheden og at ejendomsretten er registret.
Forudsætningen er 5 års uddannelse på 
Aalborg Universitet.
Resultatet er landets laveste arbejdsløshed 
blandt akademikerne.

På landins.dk kan du og dine børn læse mere 
om uddannelsen og fremtidsudsigterne. 

Den danske Landinspektørforening

INGEN HØJDEPUNKTER  

UDEN LANDINSPEKTØRER  

Man spiser godt til rimelige priser, og
om sommeren er der rift om de
udendørs spisesteder
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Bo som en
kejser i Odessa

Hotel Londonskaya er firstjernet 
og ligger centralt på
havnepromenaden. 

ondonskaya-hotel.com.ua

Hotel Bristol er femstjernet opu-
lence – på grænsen til for meget. 
bristolhotel-odessa.com

I de lune sommeraftner præger romantik 
og familieidyl havnepromenaden og byens 
smukke pladser

Jewellery

DKK 1.775 - DKK 3.995
w w w. s a m a r i . m e 
samari_jewellery
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M od slutningen af 2. Verdenskrig sammenkaldte en gruppe kloge mænd hinanden 
i Chicago. Deres møde i 1944 resulterede i Chicagokonventionen, som bestemte, 

hvordan civil luftfart skulle fungere i fremtiden. Man aftalte bl.a. fem friheder i luften. 
Frihederne spændte fra den første - retten til at flyve over et fremmed land uden lan-
ding - til den femte, som måske er den mest interessante. Kort sagt giver den femte 
frihed et luftfartsselskab i et land ret til at transportere rejsende mellem to andre lande. 
Et eksempel på dette er British Airways, der transporterer passagerer mellem Singa-
pore og Sydney eller Emirates, der flyver kunder mellem Milano og New York.

I efterkrigstiden var den femte frihed til stor fordel for luftfartsselskaberne, fordi fly 
dengang havde kort rækkevidde. Langruter som Delhi-New York og London-Singa-
pore var kun levedygtige, fordi passagerer kunne transporteres til og fra mellempunk-
ter. Det gjorde det også muligt for flyselskaber at operere til, fra og indenfor Vesttysk-
land. I adskillige år efter krigen var Vesttysklands nationale luftfartsselskab groundet, 
så den femte frihedsrettighed gav Tyskland luftforbindelser til omverdenen på samme 
måde som de ruter, der forbandt Vesten med Vest-Berlin, hvor flytrafikken blev dirige-
ret over østtysk luftrum.

Den femte frihedsrettighed er imidlertid ikke en stålsikker ret. I årtier har mange 
luftfartsselskaber været nødt til at opgive disse rettigheder, når nye ASAer (lufttrafik-
aftaler) blev udarbejdet. Da ASAer aftales bag lukkede døre, kan man ikke med sik-
kerhed påstå noget, men det antages, at både Air India og El Al opgav nogle eller 
alle deres transatlantiske flyvninger fra London. Singapore Airlines opererer heller ikke 
længere så mange flyvninger fra Hongkong, som selskabet gjorde i tidligere år.

I 1970erne betjente Japan Airlines en ”silkerute” mellem London og Tokyo. Den 
femte frihedsrettighed gjorde det muligt for JAL at transportere passagerer mellem 
London og Rom, Delhi og Bangkok. JAL havde også rettighed til at transportere pas-
sagerer mellem Delhi og Bangkok. Jeg husker JALs femte frihedsrettighed, da jeg var 
passager på flere af dets B747-fly. Italienske, indiske og thailandske rejsende nød godt 
af disse rettigheder.

Problemet for ethvert luftfartsselskab er, at hvis selskabet udnytter disse rettig-
heder med succes, er der risiko for, at regeringerne ønsker at trække rettighederne 
tilbage, fordi de tager passagerer fra deres nationale flyselskab. Nogle husker måske 
protesterne i Rom i 2014, da Emirates fik femte frihedsrettigheder mellem Milano og 
New York.

Endelig er ikke alle ruter med det femte element vellykkede. Der er masser af ek-
sempler på, at luftfartsselskaber opgiver visse ruter, fordi de er ulønsomme. For nylig 
droppede Ethiopian Airlines Dublin-Los Angeles – en rute, som senere blev erstattet 
af Dublin-Madrid, men sidstnævnte varede heller ikke længe. Ifølge Ethiopians hjem-
meside blev ruten nedlagt for et par måneder siden.

I skrivende stund forventer Emirates at nedlægge sin femte friheds-rute mellem 
Singapore og Brisbane, fordi ruten er urentabel, oplyser selskabet. Og nu, med van-
skeligere tider i udsigt, har Cathay Pacific besluttet at opgive sin Vancouver-New York 
i indeværende år og dermed skuffe vancouvere og newyorkere, der valgte Cathay for 
sin højere standard i forhold til nordamerikanske flyselskaber.

 
PASSAGERGEVINST
Hvordan kommer den femte frihed de rejsende til gode? Kort fortalt giver den flere 
valgmuligheder og ofte billigere priser. Et eksempel er Taiwans EVA Air, der forbin-

Det femte

ELEMENT
Frihed i luftrummet er grundstenen i luftfartsindustrien
– og det femte element er måske det vigtigste

AF ALEX MC WHIR TER
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20 ruter med femte element

London til Los Angeles Air New Zealand

London til Bangkok EVA Air

London til Singapore Qantas

Manchester til Houston Singapore Airlines

Athen til New York Newark Emirates

Barcelona til Mexico City Emirates

Frankfurt til New York JFK Singapore Airlines

Milan Malpensa til New York JFK Emirates

Wien til Bangkok EVA Air

Accra til Abidjan Emirates

Bangkok til Singapore Cathay Pacific

Bangkok til Hongkong Emirates

Bangkok til Hongkong Ethiopian Airlines

Hongkong til San Francisco Singapore Airlines

Kuala Lumpur til Jakarta KLM

Singapore til Denpasar KLM

Singapore til Sydney British Airways

Singapore til Melbourne Emirates

Tokyo Narita til Los Angeles Singapore Airlines

Vancouver til New York JFK Cathay Pacific (indtil foråret 2020)

der London med Bangkok, Singapore 
Airlines (SIA), der flyver over Stillehavet 
fra både Hongkong og Tokyo, og KLM, 
der forbinder Singapore med Denpa-
sar på Bali. De rejsende får også mulig-
hed for at flyve i et stort widebody-fly, 
hvilket de måske ellers ikke ville kunne 
opleve. Tænk på Emirates, hvis A380ere 
flyver Bangkok-Hongkong og Milano-
New York – ruter, som almindeligvis 
betjenes af narrowbody-fly.

Nogle gange får et flyselskab rettig-
heder til det femte element på en rute, 
der er forsømt af det nationale luftfarts-
selskab. Ville SIA have fået Manchester-
Houston-rettigheder, hvis ruten var 
betjent af et britisk eller amerikansk 
flyselskab? Eller ville Emirates have fået 
rettigheder til ruten Barcelona-Mexico 
City, hvis den allerede var betjent af 
Iberia? Ruten åbnede i januar, selvom 
Aeromexico gjorde stærke indsigelser.

Emirates fik også rettighed til at 
flyve Athen-New York, fordi der ikke er 
nogen græsk transportør, der er i stand 
til at betjene ruten, så den græske re-
gering var glad for, at Emirates trådte 
ind. I Afrika er luftfartsselskaberne så 
få, at regeringerne liberalt bevilger 
frihedsrettigheder, hvor der er behov. 
Se bare ruten Accra-Abidjan, hvor luft-
fartsselskaber med frihedsrettigheder 
udmanøvrerer Elfenbenskystens natio-
nale luftfartsselskab, Air Côte d’Ivoire.

 
POTENTIELLE PROBLEMER
Men hvad er så ulemperne ved den 
slags ruter? Nogle gange er tidsplanen 
måske ikke praktisk – der er muligvis 
ikke daglige afgange, eller afgangene 
ligger måske på ubekvemme tidspunk-
ter. Ingen ruter er ens, så det er altid 
klogt at checke.

Andre faktorer kan være forsinkel-
ser opstået på en tidligere del af ruten, 
ligesom der er risiko for, at kabineper-
sonalet - efter at have været på arbejde 
i mange timer - ikke længere er særligt 
motiveret. Nogle gange får flyet dog 
en frisk besætning. En af vores læsere 
fløj for nylig på KLMs rute, Singapore-
Denpasar, og fortalte, at han både var 
tilfreds med billetprisen og persona-
lets service. Det sidstnævnte skyldes 
formentlig, at ruten Amsterdam-Singa-
pore, altid får ny besætning i Denpasar 
på Bali.

Teoretisk set behøver det femte 
element i luftfarten ikke at eksistere 
længere (med undtagelse af Europa-
Australasien), fordi fly i dag flyver me-
get længere end tidligere. Men kender 
man bare lidt til den komplicerede 
aeropolitiske verden, vil det femte ele-
ment sikkert eksistere i mange år end-
nu 

AUTOCAMP.DK – CENTER FOR AUTOCAMPERE

ÅRHUSVEJ 10 (V/ MORTORVEJSAFKØRSEL LÅSBY)  ·  8670 LÅSBY  ·  TLF. 70 25 43 00  ·  SØNDAG KL. 11-15

FØLG DRØMMEN OG 
MÆRK FRIHEDEN

KOM OG SE
DANMARKS

STØRSTE UDVALG
AF AUTOCAMPERE
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BØGER AF METTE DE FINE LICHT

Hver måned omtaler Mette de Fine Licht nye 
bøger inden for erhverv eller rejser.

Papas drama

Kender du det, at du læser noget, og så er 
det, som om du selv har oplevet det? Så-
dan er der mange, der har haft det gennem 
tiden, når de har siddet med en af Ernest 
Hemingways tekster. Også de journalistiske 
af slagsen. Hemingway fik hug for at skrive 
om sine egne oplevelse og følelser, når han 
skrev om begivenheder til nogle af verdens 
store aviser. Man fandt også ud af, at han 
genbrugte mange af sine artikler i sine skøn-
litterære værker. Selvfølgelig gjorde han det, 
tænker du måske. Som forfatter er man da 
inspireret af det, man oplever, sådan er der 
sikkert mange forfattere, der arbejder. Ja og 
nej. For Hemingway adskilte sig alligevel en 
snert ved stort set ikke at ændre noget, når 
han genbrugte en tekst. Det siger noget om 
dramaet i hans journalistik. Netop derfor er 
hans tekster stadig læseværdige i dag. Som 
læser føler man, at man oplever det, He-
mingway oplevede, da han dukkede sig for 
granaterne i Den Spanske Borgerkrig, stod 
overfor løver på savannen i Afrika eller dyk-
kede dybt efter fisk …

Nu er to af Danmarks dygtige journali-
ster og forfattere, der måske/måske ikke kan 
spejle sig i dilemaet med at skrue op for dra-
maet i særlige tekster, ude med en ny bog, 
der samler nogle af Hemingways mest tan-
kevækkende reportager og artikler. 75 tek-
ster i alt, heraf er 35 af dem aldrig tidligere 
udkommet på dansk. Læn dig godt tilbage 
og nyd dramaet.

Udvalgte reportager fra fire årtier
Lindhardt og Ringhof
399,95 kr.

Skal du cykle
til sommer?
Høje bjerge, store udsigter, udmarvende stigninger, hurtige ned-
kørsler og steder, der skaber minder. Der er nok at glæde sig til, hvis 
du er cykelentusiast og motionsrytter og planlægger en tur sydpå 
med cyklen. Måske er det netop tanken om naturen, solen og de 
heppende cikader, der holder dig i sadlen, når støvregnen møder 
dig på træningsturene på de danske landeveje. Uanset, hvor meget 
du glæder dig, kan det i en travl hverdag med familie og karriere 
være svært at få researchet sig frem til den helt ideelle rute, booke 
overnatninger og planlægge alt det praktiske. Måske har I tre-fem 
dage på cyklen, så de skal bare være gode, og når I ankommer, vil 
I af sted med det samme. Til jer har Politikens Turen går til udgivet 
et ideelt opslagsværk. Turen går til landevejscykling i Sydeuropa er 
skrevet til det stigende antal motionsryttere, der gerne vil kende 
de områder, de suser igennem på cyklen. Også selv om man måske 
ikke stiger af og leger turist. Med afsæt i 30 udvalgte etaper, der alle 
garanterer udfordrende cykelterræn og storslåede landskabsople-
velser, udfolder Thomas Alstrup 10 attraktive cykeldestinationer 
med gode flyforbindelse i Spanien, Frankrig og Italien. Fra Malaga i 
vest til Toscana i øst. Undervejs får du tips om de bedste kaffestop, 
historiske fortællinger om stederne, I passerer, og selvfølgelig cy-
kelanekdoter. Bogen er rigt illustreret med fotos og kort. 

Turen går til landevejscykling i Sydeuropa
Politikens Forlag
200 kr.

Hjemme hos Ritt og Søren

Hjemme hos powerparret Ritt Bjerregaard 
og Søren Mørch må de skrive meget. Man 
forestiller sig næsten, hvordan de arbejder 
til lyden af hinandens taster, for på omtrent 
samme tid udkommer tredje bind i Ritt 
Bjerregaards erindringer, Udenfor, og Sø-
ren Mørchs tredje bind sin store fortælling 
om verden, Utilsigtede hændelser.  Utilsig-
tede hændelser er en mosaik af historier, 
som Søren Mørch bruger til at se livet og 
historien som en lang række utilsigtede 
hændelser. Bogen er en fortsættelse og en 
afslutning af Søren Mørchs store fortæl-
ling om verden. Søren Mørch fik et folkeligt 
gennembrud som historiefortæller, da han 
i slutningen af nullerne udgav  Store foran-
dringer og Vældige Ting. Første bind, Store 
forandringer, handlede om, hvordan verden 
blev, som vi kender den. Andet bind, Vældi-
ge ting, var fortællinger om, hvordan verden 
forandrede sig fra den gamle til den moder-
ne. I bind tre ser Søren Mørch på verden, som 
den ser ud i sin nuværende skikkelse. Med 
nedslag i historien fortæller han en række 
tankevækkende historier om den moderne 
verden som en proces, der fortsat buldrer 
derudad.  Fortællingerne beskæftiger sig 
med forudsætningerne for vores tid; afslut-
ningen på Storbritanniens tid som stormagt, 
Tyskland efter 2. Verdenskrig, USA’s bestræ-
belser på at blive stormagt samt Rusland og 
det moderne Iran og Afrika. Indimellem bru-
ger Søren Mørch sig selv, og når han undrer 
sig over noget, undres man som læser. Det 
er sådan, en tekst fungerer bedst; når den 
inviterer sin læser med på et eventyr, en op-
dagelse eller en rejse mod noget viden, som 
skal graves frem – ord for ord. 

Utilsigtede hændelser – 54 fortællinger 
om verden, som den blev
Politikens Forlag
400 kr.

For led til at lede?

Hvad har et akvarium på et teenagevæ-
relse, en tankstation i Buddinge og en mil-
lionvirksomhed til fælles? Måske ikke så 
meget, når man umiddelbart tænker over 
det. Men zoomer du ind, er det tydeligt, at 
der alle tre steder må være en dygtig leder 
for, at det bliver et rart sted at være og en 
succes. I Martin Thorborgs nye bog Fra led til 
leder kommer du som læser med rundt i alle 
kroge af den succesfulde iværksætters rejse 
– fra hans allerførste job over tiden som en 
leder, der ikke forstod, hvad oprigtig inte-
resse, tillid, nysgerrighed og ansvar betyder 
for at få andre omkring sig til at blomstre, 
og som derfor ubevidst gjorde det svært for 
sine medarbejdere at være andet end dovne 
genvejsryttere, til i dag, hvor indsigterne og 
erkendelserne har ændret hans adfærd mar-
kant. Den adfærd, Martin Thorborg i dag 
praktiserer, når han leder, betyder, at hans 
virksomhed, Dinero, er en stor succes og 
kåret som Danmarks mest anbefalede virk-
somhed. Bogen er utraditionel og fyldt med 
anekdoter og eksempler på Martin Thor-
borgs læringer. Han deler ud af sine fejl og 
succeser og er ikke bange for at vise, hvem 
han var og er. Det er befriende og lærerigt. 

Fra led til leder
Martin Thorborg
297 kr.s
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INTERVIEW AF METTE DE FINE LICHT

Jeg havde været i det corporate miljø, men nu så jeg, at 
hos start-ups kunne man få en ide, eksekvere og stå 
med en prototype kort tid efter. I de store selskaber, 
var det ofte en tungere, dyrere og mere tidskrævende 
proces, og når produktet endelig nåede brugerne, 
kunne de ikke altid se, hvad de skulle bruge det til. Den 
forskel fascinerede mig …

FAKTA

Navn
Natasha Friis Saxberg

Titel
Adm. direktør IT-Brancheforeningen, 
digital strateg, forfatter

Advisory Board
Finansforbundet, Disruption Taskkforce, Digital 
Hub Denmark

Andet
Næstformand i både Fonden for Socialt Ansvar 
og Innovationsfondens Innobooster program. På 
Top 100-listen over mest indflydelsesrige kvinder i 
Danmark, 2018. På Top 50-listen over inspirerende 
kvinder i Norden, 2017. Digital Vismand i ATV.

Der står et vindue på klem
Det begyndte med pelse og kjoler. I dag bruger Natasha Friis Saxberg sine kreative 
kompetencer inden for teknologi. Som nyudnævnt direktør for IT-Brancheforenin-
gen står hun nu i spidsen for mere end 750 virksomheder. Business Traveller har 
mødt Natasha Friis Saxberg til en samtale om Danmarks fordele og om, hvordan vi 
løser de største udfordringer i verden samtidig med, at vi tjener penge.

TEKST: ME T TE DE F INE L ICHT .  FOTO: MOR TEN GERMUND

”På menneskehedens vegne er jeg utålmodig over, at vi ikke kan 
bruge den teknologi, vi har til rådighed, på en bedre måde til at 
accelerere en positiv forandring i verden. Jeg har oplevet, hvordan 
teknologi kan løse store problemer, men at vi som mennesker har 
valgt ikke at bruge den pågældende løsning. Det, der står i vejen 
for positive forandringer, er sjældent teknologi. Det er mennesker. 
Vi er skabt til at frygte forandringer, og du kan ofte se det på folk. 
Når nogen foreslår en ny ide, der vil ændre folks liv eller arbejde, 
tænker mange med det samme: Hvad betyder det for mig? Hvor-
dan vil det påvirke min position, min status og min økonomi? Af 
de årsager ender vi ofte med at træffe beslutninger, som ikke er 
gode på langt sigt, og det er ærgerligt” siger Natasha Friis Saxberg, 
da Business Traveller møder hende én uge efter hun er tiltrådt stil-
lingen som direktør for IT-Brancheforeningen. 

Det seneste år har hun været i gang med en række initiativer 
for impact-virksomheder, det vil sige virksomheder, der leverer 
på bundlinjen og har et socialt og/eller miljømæssigt impact og 
udgangspunkt. Før det var hun Head of Technology & Venture De-
velopment hos Mærsk. Og før det boede hun i USA.

    Som direktør for IT-Brancheforeningen får hun nu en stemme 
inde for en række områder, som hun brænder for: Lighed og diver-
sitet i teknologi, at øge it-kompetencerne i Danmark, at sikre at små 
og mellemstore virksomheder benytter den teknologi, som er til rå-
dighed, og at kigge på, hvordan vi kan gøre Danmark til pionérland 
inden for digital vækst.

”Der står et vindue på klem lige nu, og det gælder om at få det 
åbnet. Med vindmølleeventyret har vi i Danmark skabt en infra-
struktur og et udbud af grøn elektricitet, som kan bruges inden for 
nye teknologiformer – blandt andet det, man kalder ’power to X’. 
Power to X betyder, at du tager noget af den overskydende energi, 
vi har, og konverterer, for eksempel til brint. Udfordringen er, at vi 
er et lille land, og det er vi også i forhold til kompetencer og kapital. 
Det er ikke svært at forske i grønne tiltag, lave prototyper og vise 
verden, at vi kan lave for eksempel power to X i små formater. Det, 
der er svært, er at lave det i skala. Men i Danmark har vi en fordel. 
Sammenlignet med andre lande, har vi ikke nær samme hierarki og 
bureaukrati. Der er ofte kun få led fra folk med en ide til en direk-
tør eller investor. Det betyder, at for os i Danmark er det lettere at 
samle aktører og få noget til at ske. Og det skal vi være bedre til.”

FRA TØJDESIGN TIL DESIGN THINKING
Det lå bestemt ikke i kortene, at Natasha Friis Saxberg skulle gøre 
karriere inden for teknologi og udvikling, da hun som teenager var 
i lære som bundtmager hos Birger Christensen. Hun var blot 18 

år, da hun åbnede sin egen butik med haute couture-kjoler. Men i 
begyndelsen af 1990’erne havde luksusforbruget ikke grebet dan-
skerne endnu, og Natasha Friis Saxberg måtte lukke butikken igen. 
Hun ændrede kurs, og tog en uddannelse inden for it. I nogle år ar-
bejdede hun for forskellige it-systemkonsulenthuse, blandt andre 
GE Capital IT Solutions.

”Dengang handlede det om at skabe en infrastruktur, så alle 
kunne komme på nettet. Jeg gik rundt med mit værktøjsbælte og 
satte hardware og software op. Da vi kom ind i 00’erne, hvor for-
brugeren kom mere i centrum, og de sociale medier så småt kom 
frem, kunne jeg bruge min kreative baggrund fra designverdenen, 
og pludselig ændrede min måde at arbejde på sig.”

Som it-driftschef og it-sikkerhedsansvarlig hos DSB S-tog lave-
de Natasha Friis Saxberg et fremtidsværksted, som arbejdede med 
det, man i dag kalder design thinking. I design thinking tager man 
udgangspunkt i brugeren og brugerens rejse, når man skal skabe 
nye produkter. Samtidig giftede hun sig mig med en entreprenør. 
Og pludselig kunne hun se nogle tendenser, som hun ikke tidligere 
havde lagt mærke til.

”Jeg havde været i det corporate miljø, men nu så jeg, at hos 
start-ups kunne man få en ide, eksekvere og stå med en prototype 
kort tid efter. I de store selskaber, var det ofte en tungere, dyrere 
og mere tidskrævende proces, og når produktet endelig nåede 
brugerne, kunne de ikke altid se, hvad de skulle bruge det til. Den 
forskel fascinerede mig,” fortæller Natasha Friis Saxberg. 

Kort tid efter begyndte hun en karriere som selvstændig.

HVAD GØR FACEBOOKS LIKE-KNAP VED OS? 
Sammen med sin daværende mand lavede Natasha Friis Saxberg 
tre selskaber. Et af dem var Gignal, der endte som en succes. 

”Med Gignal lavede vi en platform, der brugte geotags til at op-
samle indhold på tværs af alle sociale medie-platforme på et hvil-
ket som helst sted i verden. Roskilde Festival brugte platformen, 
og aviserne brugte det som supplement til breaking news, for ek-
sempel i forbindelse med Det Arabiske Forår,” forklarer Natasha Friis 
Saxberg.

Derudover var hun associeret hos Institut for Fremtidsforsk-
ning. Her beskæftigede hun sig med, hvordan man kan integrere 
digitalisering som en del af virksomhedens overordnede strategi. 
Natasha Friis Saxberg stod senere bag SKAT’s Twitterkonto @skat-
tefar. Hun var desuden digital rådgiver hos IKEA, Swarowski og Fi-
nansforbundet. I årene 2009-2013 skrev hun to bøger: Den ene om 
anvendelsen af Twitter og SoMe i kommerciel kontekst, den anden 
om menneskets adfærd og behov. Hun interviewede en række eks-

perter inden for blandt andet filosofi, biologi, sociologi og neurovi-
denskab med videre og dykkede ned i emner som: Hvad gør Face-
books like-knap ved os som mennesker? Hvordan kan vi ændre og 
påvirke normer og adfærd? Og hvordan kan vi bruge den viden til 
at løse nogle af de problemer, verden står overfor?

JEG BETALER MIN SKAT MED GLÆDE
I 2013 fik Natasha Friis Saxberg tilbudt et job i New York for Ekspor-
trådet. Her skulle hun hjælpe danske it-virksomheder ind på det 
amerikanske marked. Først sagde hun nej, men så fortrød hun og 
flyttede familien med mand og to børn med til USA. De følgende to 
år blev noget af en øjenåbner. 

”I USA så jeg, hvordan mine børns skolelærere haltede, fordi de 

ikke havde råd til en hofteoperation. Jeg så de psykisk syge bo i 
gaden. Og jeg oplevede amerikanske direktører kæmpe for at nå at 
se deres familie om søndagen. Jeg siger ikke, at det danske system 
er perfekt, der er plads til en række forbedringer, men i dag betaler 
jeg med glæde min SKAT. Vores velfærdssamfund er et privilegium, 
vi skal værne om.”
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KLUMME  AF METTE DE FINE LICHT

Mette de Fine Licht er rejsejournalist,
pr-rådgiver, forfatter og foredragsholder.  

Hver måned serverer Mette de Fine Licht
berigende betragtninger fra ind- og udland. 
Følg hendes klumme her i Business Traveller.

Det kan vi lære 
af verdens
korteste historie
J eg vil aldrig glemme første gang, jeg læste det, nogen kalder for verdens korteste 

historie:     
”Barnesko til salg. Aldrig brugt.”
Der er så meget i de to sætninger. Hvorfor er barneskoene aldrig blevet brugt? Er 

der tale om et fejlkøb? Eller den mere dramatiske tolkning: Er barnet ikke længere i live? 
Hvorfor skal de sko ikke bruges? Kommer der ikke et andet barn, som kan bruge sko-
ene? Hvem sælger skoene? Hvor er forældrene, og hvad er deres historie? Hvem køber 
skoene – på hvis fødder ender de ubrugte sko? 

Tænk, at så få ord kan skabe så megen undren.
Forfatteren til den såkaldt korteste historie i verden er naturligvis Ernest Hemingway. 

Jeg er nok langt fra den eneste, der kan huske og måske ligefrem citere Hemingway. 
Det er svært at gå igennem en folkeskole eller gymnasial uddannelse for slet ikke at tale 
om et journalistisk studie uden at stifte et nærmere bekendtskab med Papa. Heldigvis. 
Manner, hvor kunne han skrive! Faktisk skrev han så medrivende, at han fik hug for at 
blande journalistik og litteratur. Og det er rigtig nok; Hemingway brød reglerne. Han 
brugte ’jeg’ i sine tekster. At luge sig selv ud af en journalistisk nyhedsartikel er noget af 
det første, man lærer som journalist. Men nogen mener, at genrer som eksempelvis re-
portager, som han komponerede, og klummer (denne tekst er en klumme) befinder sig 
i en gråzone, hvor læseoplevelsen er i centrum, og at læseren netop oplever gennem 
forfatteren. At fjerne forfatteren, er det samme som at fjerne oplevelsen.

Man sagde (og siger stadig), at Hemingway skruede op for dramaet på bekostning af 
en mere objektiv fortælling, hvad end det så er. Man kan jo mene, at alt, der er skrevet, 
er fortolket. Men Hemingway var en eventyrer. Han var nysgerrig, og med sine tekster 
gjorde han andre nysgerrige. Det gør han stadigvæk. For nyligt udkom endnu et værk 
om Hemingway. (Læs mere i dette nummers bogomtaler). Det viser os, at selvom man 
måske synes, der bliver digtet lige lovligt meget i artiklerne, så er og bliver teksterne 
formidable. Når han dukker sig for en kugle, dukker man sig næsten selv. Når han hører 
granater, lyder der nærmest knald omkring en selv i stuen, på biblioteket eller i den 
hængekøje, der er danner den fysiske ramme om ens læseoplevelse. 

Jeg er vild med tekster, der ikke pådutter sin læser noget, men som formidler følelser 
og oplevelser på en måde, hvor jeg selv får en snert af den lugt, stemning og de lyde, 
der var. Og jeg elsker, at Hemingway var mere optaget af at skabe noget varigt, end af 
at skrive, som andre dikterede. 

I den verden, vi lever i nu, gælder det om at turde gøre noget andet end det, vi plejer. 
Vi må inspirere hinanden til at tegne uden for stregerne og turde prøve nye ting af, også 
selv om resultatet er noget andet, end vi havde troet eller håbet. Og vi må heppe på 
hinanden, mens vi oplever og lærer. Men i den verden, vi lever i nu, har alle også enormt 
travlt. Derfor må vi også lære at sige meget med få ord.

Barnesko sælges. Aldrig brugt. 
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THANKS TO OVER TWO MILLION TRAVELLERS 
WHO CHOOSE TO FLY WITH US EVERY DAY. 
We are proud to offer more member airlines, more flights, more destinations,  

more lounges and more advanced technology than any other alliance. 

But we are even prouder to be chosen as the world’s favourite airline alliance  

for the past four years. Thank you. Discover why at staralliance.com


