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Vores annoncører planter træer

D et er sandt. Vores annoncører er - helt uden omkostninger - gået ind i kampen for et bedre 
verdensklima, og Business Traveller gør det i al beskedenhed muligt. Kort fortalt planter vi fra 

og med denne udgave et træ for hver annonce, der indrykkes i magasinet, idet vi har indgået et 
samarbejde med virksomheden Global Climate Institute. De indkøbte træer distribueres og plantes 
af lokale farmere, beboere, skoler og lægeklinikker i den nordvestlige Mara-region i Tanzania, hvor 
træerne vil bidrage til at forbedre levevilkårene i regionen. Træerne har hver deres unikke ID-num-
mer, og alle annoncører i Business Traveller modtager et certifikat som anerkendelse og symbol på 
deres unikke træ. Læs mere om det grønne tiltag på side 8.

Personligt vil jeg også lykønske den flyvende hollænder, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, 
nok bedre kendt i den korte version som KLM, med deres hundrede år på vingerne. KLM var des-
uden det første kontinental-europæiske flyselskab, der i 1991 udviklede et loyalitetsprogram under 
navnet Flying Dutchman, i dag kendt som Flying Blue - et program, KLM deler med Air France efter 
sammenlægningen af de to selskaber i 2004.

I indeværende udgivelse kommer vi vidt omkring - ikke blot geografisk, men også emnemæs-
sigt. Et af disse omhandler udrulningen af det nye 5G-netværk, som fra næste år utvivlsomt vil glæde 
mange med de nye muligheder og høje hastigheder, teknologien bringer. Et voksende kritisk publi-
kum udtrykker imidlertid bekymring om blandt andet strålingsfaren ved 5G. Vi giver taleplads til en 
af kritikerne, som retter opmærksomhed mod betænkelige sider af det revolutionerende netværk.

Vi fortsætter i teknologiens verden og tester aktuelle bærbare computere til forretningsrejsende, 
og vi ifører os de seneste headsets og høretelefoner til de uundgåelige flyrejser. Klimadebatten brin-
ger os på besøg i luftfartsindustrien, hvor man arbejder på nye flytyper, motorer og biobrændstof, 
og på overnatningsmarkedet kigger vi på løsninger, hvor man som hotelgæst samvittighedsfuldt 
kan bidrage til mere bæredygtighed i forbindelse med sit ophold.

Vi stikker en nål i middelhavsøen Malta, der efter landets indtræden i EU i 2004 har nydt en stor 
fremgang, som malteserne dygtigt udnytter til at tiltrække investorer og multinationale selskaber. 
Selv private mennesker udenfor EU kan i Malta købe sig til ind i det europæiske fællesskab. Også 
Charleston i den amerikanske sydstat South Carolina er på den redaktionelle pallet, efter at en ny, 
direkte rute fra London har gjort vejen kortere til nok USAs smukkeste by. Endelig har vi i København 
trykket næsen flad mod vinduerne til et nyt showroom, der får bilentusiaster til at ønske sig raffineret 
indpakkede hestekræfter.

Med træer i Tanzania, et nyt og hurtigt 5G-net, klimavenlige initiativer og meget mere ønsker vi 
jer inspirerende læsning til forretningsrejsen. Og lægger vores annoncører vejen forbi Mara-regio-
nen i Tanzania, er de velkomne til med egne øjne at se, hvordan deres markedsføringskroner vokser 
i naturen og samvittighedsfuldt bidrager til nedsættelse af en CO2-udledning.

Rigtig god rejse,

Michael Bøjes
Udgiver og chefredaktør
Business Traveller Denmark
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STAFETTEN AF MIKKEL AARØ-HANSEN

Forretningsrejsende
er også turister

D er er forretningsrejsende, og så er der turister. Eller er der? Sagen er, at vi 
alle bruger den samme lufthavn, de samme fly, de samme hoteller, de 

samme restauranter etc. Vi er alle sammen besøgende, og vi tæller alle sammen 
med i overnatningsstatistikkerne.

Alene i 2018 var der 11,7 mio. overnatninger på storkøbenhavnske overnat-
ningssteder. Kigger man alene på hotellerne, som står for den største andel, teg-
ner ”erhvervsturister” sig for ca. 40 pct. af overnatningerne.

Mange af disse er kongresgæster, som har et højt gennemsnitligt døgnfor-
brug under besøget. Hvert år vinder vi sammen med vores mange samarbejds-
partnere ca. 50 nye kongresser hertil, som – ud over penge i kassen hos turis-
mens aktører - også understøtter lokale videnmiljøer og erhvervsliv i form af 
ny forskning, nye samarbejder og tiltrækning af investering og talent. Turismen 
skaber værdi på mange parametre. 

En forudsætning for vores kontakt med omverdenen er direkte tilgængelig-
hed, og Københavns Lufthavn har lykkeligvis et stort rutenet i forhold til landets 
størrelse. Dertil kommer, at i kraft af knudepunktsfunktionen kan folk fra store 
dele af verden komme direkte hertil, og danske og sydsvenske virksomheder 
kan komme ud i verden. Udvikling af rutenettet er vigtigt, og her spiller turis-
men en stor rolle, da det er turister, der gør ruterne rentable.

Af samme grund ligger ruteudviklingsprogrammet Greater Copenhagen 
Connected naturligt forankret hos os i Wonderful Copenhagen. Her har vi se-
nest bidraget til etableringen af en række nye, direkte ruter, bl.a. fra Kina, Indien 
og USA. Næste gang, du flyver med en af de ruter, eller en hvilken som helst 
anden, så husk: Vi er alle rejsende. Og i vores værters øjne, er vi alle sammen 
besøgende. Det er uanset, hvordan vi har pakket kufferten, og om den er stor 
eller lille.
 
Mikkel Aarø-Hansen
Administrerende direktør
Wonderful Copenhagen
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V i  p r æ s e n t e r e r  e n  n y  T V - o p l e v e l s e  m e d  k o r e o g r a f e r e t  p e r f o r m a n c e , 
k l a r  l y d ,  l e v e n d e  b i l l e d e r  o g  k o m p r o m i s l ø s t  d e s i g n .

F IND  NÆRMESTE  FORHANDLER PÅ
BANG-OLUFSEN .COM/F IND-STORE
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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-re-
gionen i det nordvestlige Tanazania. Træerne distribueres til farmere, fami-
lier, skoler og klinikker og er med til at give frugt, brænde, medicin, hegn 
og dyrefoder til regionens beboere, ligesom træerne gavner nærmiljøet, 
biodiversiteten og det globale klima. Det grønne projekt har til formål at 
reetablere oprindelige skovområder, forbedre fødevaresikkerheden samt 
sikre nemmere adgang til rent drikkevand, 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

Icelandair
Arberg Time (Seiko)
Centrum Personale

Radisson Hotels
Energi Danmark
Dansk Boligbyg

Skandinavisk Transport Center
Hotel Legoland
Kokkedal Slot

Croatia Airlines
Pedan

Brussels Airlines
VR Travel

3 Business
Renault

Advance
Damvig

Tanzania Tours
IT University of Copenhagen

Garmin
Gefion

Bang & Olufsen
Elgiganten
Geomatic
Expandia

Den Hirschsprungske Samling
BMW

Erhvervshuset Midtjylland
DanExplore
Hansen Toft
Grace Tours

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.

Erhvervsrejser med mere i kufferten
Kom udhvilet frem til vigtige forretningsmøder. Book markedets billigste 
erhvervsrejser på Business Class eller lad vores rejseeksperter planlægge 
din forretningsrejse med en ekstra afslappende overnatning.

Business 
Travel

F
o

to
: Q

U
A

N
TA

S

Uvildig
Få fordelene af et 

uvildigt rejsebureau, 
der gennemfører

pristjek og vil
dig det bedste.

Døgnservice
Personlig og
dansktalende 
kundeservice 

24 timer i 
døgnet.

Danskejet
Som danskejet 

forretningsrejse-
bureau kender vi det 
danske erhvervsliv

og dets behov.

Full eller 
Self Service

Du kan vælge mellem 
Self Service eller en 

personlig Full Service 
løsning.

Kontakt 
kundeservice 

+45 7642 9999
sales@vr-travel.com

vr-travel.com

Centrum Personale har rekrutteret medarbejdere til en lang række virksomheder gen-
nem mere end 25 år. Vi arbejder aktivt med et omfattende netværk og en emnebank med 
kvalificerede kandidater. Vi rekrutterer til alle jobfunktioner og stillingsniveauer. Og til både 
vikariater og faste stillinger. 

Så prøv os, næste gang
I f.eks. har brug for en:

Account Manager
Rejsekonsulent
Salgsleder
Regnskabsmedarbejder
Controller
Teamleder 
m.m.

Spørg os!
Når I har brug for en ny medarbejder

Frederiksberg Allé 35
1820 Frederiksberg C
Telefon 33 24 40 80

info@centrum-personale.dk
www.centrum-personale.dk

engagement - erfaring - ekspertise

CP-annonce-Business Traveller2017-ny.indd   1 22/05/17   23.58



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. 

Træt af udsving på  
aktiemarkedet?

NYT PROJEKT

GEFION TELEGRAFKOLLEGIET A/S

Investér i studie- 
boliger med foventet 
afkast på 12%

  
Se mere på www.gefioninvestorsalg.dk

Om projektet:

• Afkast på gns. 12% p.a.

• Anvisningsret – et attraktivt alternativ til 
forældrekøb

• Minimumsinvestering DKK 750.000

• 262 studieboliger på 35-54 m2 

• Investeringen kan foretages med frie midler,  
selskabsmidler eller pensionsmidler

• Attraktiv beliggenhed - tæt på uddannelses-
stederne

• Aktiv gældsafvikling - robust og attraktivt 
opsparingsprojekt

• Rekordstor efterspørgsel på studieboliger

Gefion Investorsalg A/S  Telefon 70 23 20 20

Halvdelen lader
bonuspoint udløbe
Næsten halvdelen af rejsende, 46 pct, glemmer at indløse optjente (og fortjente) loya-
litetsgoder såsom point, miles og rewards i forbindelse med flyrejser og hotelophold. 
Undersøgelsen gælder ganske vist amerikanske rejsende, men tallene holder forment-
lig også i Europa, og ja – også mine loyalitetspoint er udløbet et par gange. 

Ifølge rundspørgen fra Bankrate.com – en amerikansk finanssammenligningsplat-
form – har 46 pct rejsende ladet pointene fra loyalitetsprogrammer udløbe. Især den 
såkaldte millennial-generation undlader at indløse goderne – det gælder på hotelom-
rådet for 57 pct af de unge rejsende og på flyrejser for 50 pct. For den lidt ældre gene-
ration er tallene henholdsvis 41 pct og 46 pct. Rapporten melder intet om, om årsagen 
er glemsomhed, eller fordi der ikke har været rejsebehov til at udnytte optjente point.

Samtidig hersker der for 53 pct vedkommende blank uvidenhed om, hvor meget 
deres bonuspoint og –miles rent faktisk er værd, omsat til penge. Husk, at bonuspoint, 
der optjenes på erhvervsrejser, men anvendes privat, er et skattepligtigt personale-
gode.

Se mere på bankrate.com

Fisk i Rom
De fleste har nok prøvet at forlade en restaurant med 
følelsen af at være blevet tørret. Jeg selv har i St. Tropez 
spist en simpel frokost, der var dyrere end flybilletten 
tur/retur. Det er imidlertid for intet at regne mod de 
oplevelser, flere har haft på Antico Caffè di Marte i Rom.

I september bragte sociale medier et opslag om to 
japanske piger, som på den romerske restaurant havde 
bestilt to ens retter med spaghetti og fisk samt to glas 
vand. Regningen, parret efter den beskedne middag 
blev præsenteret for, lød på € 430, dvs. 3.210,64 danske 
kroner. 

Efter opslaget er andre restaurantgæster trådt frem 
på bl.a. TripAdvisor og har fortalt om regninger i sam-
me størrelsesorden på samme sted. Til den italienske 
avis Il Messaggero holder restaurant-ejeren Giacomo 
Jin imidlertid på, at regningen til de japanske piger er 
korrekt, idet de selv havde valgt den friske fisk fra en 
kølemontre i restauranten. Inkluderet i regningen var 
også et ”Service fee” på 40 euro samt obligatorisk ”Tip”, 
også på 40 euro (2 x 299 kr.). TripAdvisor har for en pe-
riode måttet suspendere anmeldelser af restauranten, 
da man mistænker indignerede læsere for at skrive fal-
ske anmeldelser for at chikanere stedet. 

En konklusion må være, at man på forhånd sikrer sig 
om prisen på den mad, man bestiller. Antico Caffè di 
Marte ligger nær museum Castel Sant’Angelo. Nu er du 
advaret.
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Turismen
eksploderer i Afrika

De afrikanske lande modtog sidste år 67 
mio. internationale besøgende, hvilket 
er en syv pct stigning i forhold til 63 mio. 
i 2017, og 58 mio. i 2016. Dette placerer, 
ifølge Jumia Hospitality Report for Afri-
ca, kontinentet som det næst hurtigst 
voksende turismemarked – efter Asien/
Stillehavsområdet.

Rejser og turisme er blandt de stær-
keste drivkræfter i afrikansk økonomi 
- med 8,5 pct af BNP i 2018 svarende til 

194,2 mia. US-dollars. Det mærkes i rejse- 
og hotelbrancherne, hvor eksempelvis 
Afrikas største luftfartsselskab, Ethiopian 
Airlines, trods et flystyrt i marts med 157 
omkomne, forøgede sin indtjening med 
29 pct i et regnskabsår, der sluttede 31. 
juli. Ifølge luftfartsorganisationen IATA 
vil behovet for rejser til og i Afrika vokse 
med årligt 4,6 pct frem mod 2037.

Ved det netop afholdte AHIF (African 
Hotel Investment Forum) i Addis Abeba 
meddelte Marriott International, at man 
forventer at åbne 40 hotelejendomme 
med over 8.000 værelser forskellige 
steder i Afrika frem mod 2023. Første 

hotelåbninger finder sted i Kap Verde, 
Etiopien, Kenya og Nigeria. Marriotts 
tilstedeværelse i Afrika er i forvejen stor 
med næsten 140 hoteller i 20 lande.

Radisson-gruppen er for andet år den 
hurtigst voksende hotelkæde i Afrika, og 
ved AHIF fremlagde kæden sine ambiti-
oner om at nå op på mindst 130 hoteller 
med 23.000 værelser indenfor de næste 
to år.

Hold øje med OYO
Ranglisten blandt verdens største aktører i hotelindustrien har 
sjældent set så store ændringer som for øjeblikket. Mens Mar-
riott International stadig residerer øverst efter overtagelsen af 
Starwood-kæden tilbage i 2016, så er der rokeringer på de næste 
pladser. Hilton Worldwide har måttet overlade andenpladsen til ki-
nesiske, statsejede Jin Jiang, som i november sidste år købte Radis-
son Hotel Group fra nationalkonkurrenten HNA Group. Med flere 
overtagelser i Kina, indiske Sarovar Hotels og franske Louvre Hotels 
har Jin Jiang snuppet andenpladsen fra Hilton. Efter Hilton kom-
mer InterContinental Hotel Group, Wyndham, Accor, og Choice.

Overraskelsen og højdespringeren er Oyo Hotels and Homes 
på ottendepladsen. Den indiske hotelkæde blev grundlagt for blot 
seks år siden og har allerede angiveligt mere end 23.000 hoteller 
med 330.000 værelser i mere end 800 byer med stærk tilstedevæ-
relse i Indien, Malaysia, Filippinerne og Vietnam. Hotelkædens før-

ste marked udenfor Asien var Storbritannien, hvor man indenfor 
det første år åbnede eller overtog over hundrede ejendomme i 25 
byer. 60 af disse hoteller er i London.

Senest har Oyo etableret sig i USA med 112 hoteller i 21 stater, 
hvor nyeste erobring er i Las Vegas med købet af det 657 værelsers 
Hooters Casino Hotel for anslået 135 mio. USD.

I maj købte Oyo, hvis CEO blot er 25 år, DanCenter sommerhus-
udlejning og Danland feriecentre af den tyske mediekoncern Axel 
Springer, og senest har Oyo for et uoplyst beløb købt danske Dana-
mica, en tre år gammel opstartsvirksomhed med speciale i kunstig 
intelligens og databaseret prissætning indenfor ferieboligudlej-
ning. Oyo Hotels and Homes satser især på lavbudgethoteller.

Se mere på oyorooms.com

DON’T JUST PICK YOUR GYM
PICK YOUR EQUIPMENT

PERSONAL LINE fra Technogym, er et resultat af mere end 30 års forskning og produktudvikling. Produkterne i denne serie er alle 
udviklet i eksklusive materialer og er udsøgt håndværk. Det tidløse design er blevet til gennem et samarbejde mellem Technogym 
og Antonio Citterio. Alle cardiomaskinerne har online UNITY skærm med bl.a virtuelle træningsmuligheder. Med de indbyggede puls-
målere kan du nemt lade CPR-systemet hjælpe dig med et skræddersyet pulstræningsprogram. Se flere produkter fra Technogyms 
PERSONAL LINE på www.pedan.dk

Oplev PERSONAL LINE
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UPFRONT  AF ANDERS NIELSEN

Snart skal
passagerer vejes
Ikke endnu, men flere luftfartsselskaber overvejer det, påstår den britiske avis, The 
Sun. Det er Fuel Matrix – et brændstof-optimeringsselskab i Nevada – der fortæller, 
at der i forhold til de nuværende regneregler er meget at spare på såvel brændstof 
som CO2-udledning ved at veje de rejsende før ombordstigning. Det handler om den 
mængde jetfuel, flyet skal medbringe.

Den nuværende proces er meget unøjagtig, da den er baseret på en gennemsnits-
vægt af mænd, der tæller 85,7 kilo, kvinder 69,9 kilo og børn 34,9 kilo. Ved at foretage 
en mere nøjagtig beregning – vejning af hver enkelt passager – hævder Fuel Matrix, at 
luftfartsbranchen på verdensplan årligt kan spare op mod 1,4 mia. US-dollars.

Næste bliver vel, at flyrejsende skal betale billetpris per kilo personvægt med ba-
gage.

Investormarked 
Afrika

African Union, det store kontinents 
svar på EU, har lagt sig alvorligt i 
selen for at fremme udviklingen 
blandt sine medlemmer, der nu en-
deligt inkluderer samtlige afrikan-
ske nationer.

Senest er det lykkedes AU med 
hovedsæde i Etiopiens hovedstad, 
Addis Abeba, at skabe en frihan-
delsaftale, African Continental Free 
Trade Area, mellem 54 af de 55 
lande. Aftalen forpligter medlems-
landene til at fjerne afgifter fra 90 
pct af deres råvarer, produkter og 
serviceydelser på langs og tværs af 
det store kontinent. FNs Economic 
Commission for Africa anslår, at af-
talen vil booste interafrikansk sam-
handel med 52 pct frem mod 2022.

Ifølge den britiske storbank 
Standard Chartered dominerer 
afrikanske økonomier de globale 
markeder for handelsvækst - med 
Elfenbenskysten på førstepladsen, 
Kenya nummer tre og Ghana på en 
13.-plads blandt de 66 lande, der er 
analyseret for fremskridt over det 
seneste tiår.

Nigeria og Sydafrika er for øje-
blikket kontinentets største øko-
nomier, men det sydafrikanske fi-
nansieringsselskab, RMB Holdings, 
skriver i sin seneste rapport, Where 
To Invest in Africa, at Egypten er 
det bedste land for investeringer i 
Afrika, med Marokko som nummer 
to, Sydafrika nummer tre og Kenya 
nummer fire. Sydafrika har måttet 
vige andenpladsen til Marokko, 
som spurter frem indenfor bl.a. 
automobil- og luftfartsindustrier. 
Sidstnævnte sektor bidrager med 
over 11.000 direkte arbejdspladser 
svarende til 8,5 pct af Marokkos ar-
bejdsstyrke. ERHVERV

Opret en erhvervskonto på 
elgiganten.dk/erhverv

Business made easy

Få hjælp til køb, installation og support uanset om du 
er en start-up eller en virksomhed med flere hundrede 

medarbejdere. Få den rette hjælp til dit indkøb – lige fra 
køkkenudstyr, computere, installation og support 

- alt samlet ét sted. 

al elektronik til din 
virksomhed samlet ét sted

266x365_annonce_business_made_easy.indd   2 11-10-2019   09:04:20
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NYE HORISONTER  AF ANDERS NIELSEN

KØBENHAVN – LONDON
26. oktober lukker Ryanair sin rute til Southend-
lufthavnen. Ryanair flyver fortsat til London Luton 
med seks ugentlige afgange, mens ruten til Lon-
don Stansted reduceres fra 19 ugentlige til 16 af-
gange.

KØBENHAVN – TALLINN
26. oktober lukker Nordica sin rute ml. København 
og Estlands hovedstad.

KØBENHAVN – NEW YORK, 
LOS ANGELES, FORT LAUDERDALE
27. oktober lukker Norwegian ovenstående ruter 
for vinteren.

KØBENHAVN – DUBLIN, AMMAN, 
AQABA
27. oktober lukker Norwegian ovenstående ruter 
for vinteren.

KØBENHAVN – GDANSK
27. oktober begynder Ryanair at flyve fra Kbh. til 
Gdansk i Polen. Daglige afgange er fra København 
kl. 08.15 med ankomst en time og fem minutter se-
nere i Gdansk. Fra Gdansk flyves kl. 06.50.

KØBENHAVN – DELHI
27. oktober reducerer Air India på sin rute til Kø-
benhavn – fra fire til tre ugentlige afgange.

KØBENHAVN – ROM CIAMPINO
28. oktober udvider Ryanair antallet af afgange fra 
tre til seks om ugen.

KØBENHAVN – WIEN, DÜSSELDORF, 
STUTTGART
28. oktober udvider østrigske Lauda antallet af 
afgange til Wien fra fire til fem om ugen. På ruten 
til Düsseldorf fordobles fra to til fire ugentlige af-
gange, mens man til Stuttgart reducerer fra seks til 
fire ugentlige afgange.

KØBENHAVN – REYKJAVIK
28. oktober begynder CSA Czech Airlines at flyve 
dagligt mellem København og Reykjavik. Dette 
sker ved en forlængelse af én af afgangene fra 
Prag til Kbh. Afgangen fra København er kl. 20.10 
med ankomst i Keflavik 22.35. Fra Keflavik flyves kl. 
04.25 med ankomst i Kbh. 08.30. CSA Czech benyt-
ter Boeing 737-800.

KØBENHAVN – NÜRNBERG
30. oktober begynder Ryanair at flyve til sydtyske 
Nürnberg to gange om ugen. Afgange fra Køben-
havn er på onsdage kl. 18.40, mens der på lørdage 
er afgang kl. 14.25. Boeing 737-800.

KØBENHAVN – MARSEILLE
30. oktober begynder Ryanair at flyve to gange om 
ugen til sydfranske Marseille. Boeing 737-800.

KØBENHAVN – MÜNCHEN
31. oktober åbner Norwegian ny rute fra Køben-
havn til sydtyske München. Norwegian flyver tre 
gange ugentligt på torsdage, lørdage og søndage.

KØBENHAVN – SINGAPORE
I november får Singapore Airlines daglig betje-
ning til København, idet selskabet fremover også 
vil flyve på mandage. Afgang fra København er kl. 
12.30 med ankomst i Singapore 06.30 den følgen-
de dag. Fra Singapore flyves kl. 23.55 med ankomst 
i København kl. 06.00 den følgende dag. Samtidig 
øges kapaciteten ved indsættelse af en Airbus 
A350-900.

KØBENHAVN – TORINO
21. december åbner SAS ny vinterrute til Torino i 
Norditalien. Ruten lukkes igen 21. marts. Der er af-
gang på lørdage kl. 08.25 fra København og retur-
flyvning fra Torino Caselle kl. 11.30. SAS benytter 
Airbus A320neo.

BILLUND – DUBLIN
28. oktober begynder Ryanair at flyve mellem Bil-
lund og den irske hovedstad. Der flyves mandage 
og fredage med afgang fra Billund på mandage kl. 
21.20 og på fredage kl. 17.50. Fra Dublin er afgange 
på mandage kl. 17.00 og på fredage kl. 13.30. Rej-
setiden er 2 t. 55 min.

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

AALBORG - OSLO
27. oktober øger SAS forbindelsen til Oslo til ni 
ugentlige afgange. De ekstra afgange er på hver-
dage kl. 06.40 fra Aalborg – undtaget mandage, 
hvor der er afgang kl. 07.00. Desuden kommer der 
eftermiddagsafgange tirsdag til fredag kl. 17.40 
samt en aftenafgang på søndage.

Andre interessante
forbindelser

HELSINKI – BEIJING DAXING
3. november udvider Finnair sin kinesiske forbin-
delse ved også at flyve til Beijings nye storlufthavn, 
Beijing Daxing Int. Airport. Finnair bibeholder sine 
daglige flyvninger til Beijing Capital, og vil fra 3. 
november også flyve tre gange ugentligt til Daxing 
– på mandage, onsdage og søndage. Finnair vil 
operere ruten til Daxing med en Airbus A330-300.

Skype for Business gør det nemt at kommunikere 
med kunder og kollegaer, når du er i udlandet.
 
• Integreret mobiltelefoni, onlinemøder med 

dokumentdeling, chat og meget mere
• Effektiv kommunikation på farten
• Inkluderer 3LikeHome Pro, så du kan bruge 

Skype for Business i 64 lande uden merpris

Se alle fordelene på 3business.dk

EFFEKTIV KOMMUNIKATION
UANSET HVOR DU ER

SKYPE FOR BUSINESS

NYHED!



Vi hjælper  
iværksættere og
virksomheder med 
at komme videre
– uden beregning
Det gør vi ved at tilbyde specialiseret vejledning inden 
for alle de områder, der er vigtige i forbindelse med  
opstart og udvikling.

Vi er sat i verden og finansieret af de midtjyske kom
muner. Derfor er vores vejledning uden beregning. 
Begrundelsen er den økonomiske og beskæftigelses
mæssige gevinst, der ligger i at understøtte små og  
mellemstore virksomheders muligheder for at træffe 
rigtige valg baseret på uvildig vejledning.

Klik ind på erhvervshusmidtjylland.dk med det samme 
og mød nogle af de mange iværksættere og virksom
heder, vi har hjulpet med gode resultater.

Digitalisering
Finansiering

Strategi

Ledelse

Salg ogmarkedsf.
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5G-nettet er
betænkeligt
Et enigt folketing har besluttet at etablere et femte
generations mobilnet i Danmark, 5G, uden forudgående
folkelig debat, afdækning af det reelle behov eller
vurdering af miljø- og samfundsmæssige
konsekvenser

AF MADS WEDEL- IBSEN
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U dviklingen af mobilteknologi og tråd-
løse enheder tager i disse år nogle 

stormskridt. Det viser sig, at med beslutnin-
gen om at indføre det nye lynhurtige tele-
kommunikationsnet, følger etablering af 
tusindvis af nye sendepositioner grundet 
frekvensernes sparsomme rækkevidde. Jo 
højere frekvens, des kortere bølgelængde 
og kortere rækkevidde for signalet.

Hver sender vil udsende pulserende mi-
krobølger i døgndrift, og selvom senderne 
har en langt svagere sendestyrke end de 
nuværende telemaster, vil det samlede 
strømforbrug og dermed også den sam-
lede kumulative belastning med mikrobøl-
ger på miljø, dyr og mennesker være langt 
højere end i skrivende stund.

I dag etableres der dagligt flere hundre-
de hotspots med wifi i private hjem, virk-
somheder, butikker, restauranter, skoler og 
offentlige bygninger. Routerne udsender 
mikrobølger i døgndrift 365 dage om året.

Allerede i dag er der store problemer 
med IT-sikkerheden, og den ene skandale 
efter den anden med lækkede registre og 
personoplysninger ses næsten dagligt. Når 
data gemmes, registreres og samkøres, er 
det ikke længere et spørgsmål om hvorvidt 
sikkerheden kompromitteres. Det er kun et 
spørgsmål om, hvornår det sker. Man bør 
derfor være på vagt overfor datasystemer 
og kommunikationsnetværk, som deler 
data og oplysninger på tværs af platforme, 
uden at der tages tilstrækkelig hånd om 
beskyttelse af individets oplysninger i pro-
cessen.

Logning af teleoplysninger har vist, hvor 

galt det kan gå, når myndigheder påberå-
ber sig rettigheder, de ikke har lovhjem-
mel til. I dag logges både lokationsdata og 
kommunikationskanaler i myndighedernes 
registre og bruges til politimæssig efter-
forskning og efterfølgende domfældelse 
på trods af, at det nu har vist sig, at hånd-
teringen af data har været omfattet af så 
mange fejl, at oplysningerne reelt kan have 
bidraget til at få uskyldige dømt eller ladet 
kriminelle gå fri, fordi datagrundlaget var 
fejlagtigt. 

Opbevaringen og brugen af disse tele-
data er for længst erklæret ulovlig af EU, 
som har bedt medlemslandene om at op-
høre med at registrere og gemme telekun-
dernes data. I Danmark er justitsministeriet 
af en anden opfattelse, og selvom der in-
gen evidens er for, at logningen af teledata 
forhindrer, forebygger eller opklarer flere 
forbrydelser, så fortsætter man den ulov-
lige praksis og beder aktivt teleselskaberne 
om at gemme teledata i strid med loven.

HVAD BETYDER FLERE SENDERE?
Jo flere sendere, der opsættes, des mere 
stråling udsættes den enkelte for. Det er 
proportionalt. Sundhedsstyrelsen har ellers 
via deres eneste konsulent på strålingsom-
rådet, overlæge Christoffer Johansen, med-
delt, at fordi de kommende mobilsendere 
har en lavere sendestyrke end nuværende 
sendemaster, så er der tale om et svagere 
signal. Når den nye sendertype placeres 
med højst 100 meters indbyrdes afstand, 
vil den samlede påvirkning imidlertid være 
langt højere, end hvis der i samme område 

kun stod en enkelt mobilmast.
Første generation af 5G vil benytte sig 

af et relativt lavt frekvensområde i familie 
med de nuværende 4G-signaler. Det skyl-
des, at rækkevidden for disse signaler er 
længere, og man kan dermed klare sig med 
færre mastepositioner i starten - typisk en 
løsning, der vil blive valgt i det åbne land 
til at skabe en landsdækkende 5G-dækning 
hurtigt.

Anden generation 5G med langt mere 
højfrekvente sendere vil formentlig kun 
blive opsat i tæt bebyggede områder, hvor 
det giver mening at plastre lygtepæle, hus-
gavle og master til med sendere ud fra en 
cost/benefit-sammenhæng.

KAN MAN BLIVE SYG AF
MIKROBØLGER?
Under den kolde krig arbejdede man alle-
rede med ”Microwave Syndrome” som en 
massebetegnelse for de symptomer, der 
opstår i kølvandet af eksponering til mikro-
bølger. Man observerede disse symptomer 
hos militærpersonel, der arbejdede med ra-
dar-antenner - i mange år kaldte man også 
symptomerne for radarsyge.

Der eksisterer i videnskaben en son-
dring mellem ioniserende og ikke-ioni-
serende stråling. Det er en videnskabelig 
skillelinje mellem hvorvidt en given strå-
lingsteknologi er så energi-rig, at den er i 
stand til at ionisere atomer og molekyler. På 
et eller andet tidspunkt er der opstået en 
misforståelse om, at kun den ioniserende 
stråling er umiddelbart skadelig. 

Statens Institut for Strålebeskyttelse 

Our modern fleet and quality service guarantee your satisfaction.

DAILY direct flights Copenhagen - Zagreb
& within 1 hour connection flights to magnificent Croatian Mediterranean pearl 
cities of Pula, Zadar, Split, Dubrovnik…

Visit our website, check our special offers and buy your ticket.

My airline.

croatiaairlines.com

m.croatiaairlines.com, +385 1 6676 555            

 

M. Mihaljević

Choose Croatia Airlines for your travels!
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under Sundhedsstyrelsen arbejder med 
både ioniserende og ikke-ioniserende strå-
ling som fagområde, men med hovedvægt 
på den ioniserende, som indbefatter radar 
og røntgenstråling.

Alligevel er det også instituttets opgave 
at varetage sikkerheden på det ikke-ionise-
rende område på trods af, at man ikke råder 
over hverken personale eller fageksperter, 
der kan vurdere den internationale littera-
tur og forskning. 

Sundhedsstyrelsens føromtalte over-
læge, Christoffer Johansen, der primært ar-
bejder for Kræftens Bekæmpelse, besidder 
ingen kompetencer på området og har ved 
flere lejligheder indrømmet, at han ikke er 
den rette at spørge om specifikke emner.

Alligevel tages hans udtalelser om, at så 
længe den ikke-ioniserende stråling ikke 
opvarmer vævet, er den ufarlig, for påly-
dende og bruges til effektivt at afvise en 
voksende bekymring for stigningen i eks-
ponering til mikrobølger.

Det med opvarmningen stammer fra 
nogle forsøg, teleindustrien har udført med 
mikrobølgesendere. Her har man vedtaget, 
at såfremt en sender ikke i løbet af seks mi-
nutter opvarmer en given saltvandsopløs-
ning mere end én grad, så er der ikke tale 
om opvarmning. Disse forsøg og denne 
klassifikation stammer fra en tid, hvor man 
ikke var omgivet af en brøkdel af de sen-
dere, vi ser i dag, og hvor man førte korte 
samtaler på mobiltelefoner eller sendte 
SMS-beskeder.

I dag anvendes helt andre frekvenser, 
og påvirkningerne er mere eller mindre 
konstante med videostreaming, onlinespil 
og sociale medier på trådløse enheder. Der 
sker opvarmning af vævet, men skader 
mikrobølger da kun ved opvarmning af 
celler? Hvis det udelukkende var opvarm-
ningen, der var farlig, ville vi ikke kunne 
indtage varme drikke eller opholde os i 
troperne. Der må nødvendigvis også være 
ikke-termiske effekter. 

INTERNATIONALE FORSKERE 
ADVARER
En række internationale forskere har opda-
get skader på levende organismer – ska-
der, som er ikke-termiske. Det ser ud til, at 
netop det databærende element i signalet, 
den digitale struktur og disse karakteristika 
er den største trussel mod levende organis-
mer, fordi digitale signaler består af nuller 
og ettaller, der kendetegnes ved et tændt 
eller slukket signal. Det er skiftet fra tændt 
til slukket eller fra slukket til tændt, som 
stresser de levende organismers celler. Na-
turen er som udgangspunkt analog, van-
dets rislen i et vandløb, vindens susen og 
solens stråler er analoge og tilfører levende 
organismer opbyggende kræfter, hvori-
mod digitale signaler svækker levende cel-
ler og deres indbyrdes kommunikation.

Videnskaben taler om begrebet homø-

ostase, en tilstand af ligevægt og balance, 
om man vil - den sunde livstilstand, celler 
kan leve i. Homøostasen kan dog forstyrres 
af udefrakommende påvirkninger. De kan 
være fysiske, kemiske, magnetiske eller be-
stå af alle mulige kendte og ukendte fakto-
rer, som påvirker det indre liv i den balance, 
der søges opretholdt.

Når de ydre faktorer ændrer sig, tilpas-
ser de indre sig tilsvarende for at oprethol-
de en balance – en ny balance etableres i 
takt med, at omgivelserne ændrer sig.

Det kan være en af grundene til frem-
væksten af de såkaldte livsstilssygdomme, 
hvorfor de er så svære at komme til livs, og 
hvorfor den konventionelle tilgang med 
symptomundertrykkelse og kirurgiske kor-
rektioner ikke afhjælper årsagen.

ØKONOMISKE INTERESSER
Det er formentlig gennem disse briller, den 
kategoriske afvisning fra statens eneste 
rådgiver skal ses, da denne både arbejder 
for interesseorganisationen Kræftens Be-
kæmpelse, men også tidligere har stået i 
spidsen for et studie af mobiltelefoni i tæt 
samarbejde med to mobiloperatører - et 
studie, der er gået verden rundt som ek-
sempel på, hvor galt det kan gå, når man 
lader industrien påvirke forskning.

I forsøget sammenlignede Christoffer 
Johansen private mobilbrugere med ikke-
brugere. Dog var der i kategorien af ikke-
brugere en del erhvervskunder, som på da-
værende tidspunkt faktisk var de flittigste 

brugere. Forsøget endte selvfølgelig med 
at vise, hvad sponsorerne ønskede – nem-
lig, at der ingen sammenhæng var mellem 
mobilbrug og kræft.

Afvisningen af skadeligheden i de tråd-
løse teknologier bunder i et ønske fra mo-
bilproducenterne. Også militærindustrien 
har et naturligt ønske om en uhindret 
udrulning af sådanne teknologier til mili-
tære formål. I en tid, hvor krige i høj grad 
udkæmpes bag skærme og handler om 
informationer, fake news og køb og salg af 
landes naturressourcer, infrastruktur og be-
folkningens arvemasse og data, er det na-
turligt, at bagmændene ønsker frie hænder 
til at fortsætte denne udvikling uhindret.

Der er enorme summer at tjene på op-
sætning og drift af et 5G-netværk. Der er 
mindst lige så store summer at tjene på at 
behandle de diffuse symptomer og syg-
domme, som mikrobølger afstedkommer, 
så længe det ikke går op for folk, at det 
kan være wifi-routeren, smartphonen eller 
mikrobølge-senderne udenfor hjemmet, 
der påvirker kroppens immunforsvar, ner-
vesystemet, hormonerne, huden og mikro-
floraen. 

Når først den virkelighed går op for folk, 
skal afhængigheden af sociale medier, spil 
og landets infrastruktur, der i mellemtiden 
er 100 % digitaliseret, være så stor, at den 
overskygger lysten til at årsagsbehandle 
problemerne ved at slukke for teknologien 
eller flytte hen, hvor den ikke kan nå dig 

Horsens  .  Aalborg  .  Odense  .  Roskilde

76 27 50 00  .  www.dbb.as

Byggeri handler lige så meget om tillid og samarbejde som beton og 
mursten. Da vi f.eks. opførte Havnehusene og Kanalhusene i Aarhus 
Ø, krævede det også godt samarbejde med naboerne: Husene står 
helt ud i skel, så vi måtte i perioder have maskiner uden for byggefel-
tet. Havnehusene har fået Aarhus Kommunes arkitekturpris for godt 
og smukt byggeri – og er også kåret som Årets Byggeri i Danmark.

Vi bygger værdi i dit byggeri. Se mere om Dansk Boligbyg, 
vores værdier og referencer på danskboligbyg.dk

NABOSKABGODT

BYGGET PÅ

FAKTA
Entreprise:
Totalentreprise

Etageareal:  
28.000 m2

Energiklasse:
BR 2025 (Havnehusene)
BR 2020 (Kanalhusene)

Bygherre:  
Brabrand Boligforening  
og KPS Invest, Århus 

Arkitekt:  
ADEPT samt Luplau  
& Poulsen arkitekter

Ingeniør:  
NIRAS A/S

Entreprisesum:  
346 mill. kr.
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D e fleste tror, at lavprisflyvning på kor-
te distancer kom før lavpris på langdi-

stanceflyvning. Det forholder sig faktisk 
lige omvendt. Lavprisflyselskaber (LCCer) 
dukkede op helt tilbage i halvfjerdserne og 
firserne, da britiske Laker Skytrain og ame-
rikanske People Express gik på vingerne. 
Efter deres bortgang lå dens slags aktivite-
ter stille indtil lavprisselskaber som South-
west, Ryanair, Go, og easyJet dukkede op i 
halvfemserne.

LCCer på lange ruter kom i spil, da det 
transatlantiske luftfartsmarked mellem UK 
og USA blev åbnet - modsat fortsatte be-
grænsninger i andre verdensregioner. Den 
europæiske liberalisering, der førte til lav-
prisflyvninger på korte distancer, begyndte 
først senere.

LCCer over korte afstande har vist sig 
succesrige. Hvert år transporterer de hund-
reder af millioner passagerer rundt i Euro-
pa. Flere lavprisselskaber, der forsøger sig 
med langdistancer, er de seneste år dukket 
op, men hvorvidt de lykkes er for tidligt at 
svare på.

Det er vigtigt at forstå, at forretningsmo-
dellen for lavprisflyvning på korte distancer 
ikke er den samme som på langdistance-
flyvninger. Flyselskaberne tjener penge på 
at operere flere flyvninger indenfor et givet 
tidsrum. I Europa fungerer en typisk LCC 
mellem kl. 06.00 og midnat. I det tidsrum 
forventer selskabet at afvikle op til fire re-

turflyvninger eller otte enkeltflyvninger. 
Tillægstjenester - alt fra indchecket bagage 
over sædevalg til catering ombord - udgør 
en stor del af disse selskabers indtjening. 
At operere otte flyvninger om dagen giver 
lavprisselskaberne otte muligheder for at 
tjene penge på tillægstjenester.

Ved lange flyvninger er der langt færre 
muligheder. Der er begrænsede ekstraind-
tægter på en 18 timers flyvning fra Europa 
til Singapore, ligesom der er yderligere 
ulemper: Brændstofforbruget er højere 
(der skal transporteres langt mere brænd-
stof ), og der er navigationsgebyrer.

Som Azran Osman-Rani, tidligere di-
rektør for AirAsia X, sagde i 2012, så findes 
den optimale indtjening på flyvninger, der 
ikke varer mere end otte timer. Udover otte 
timer bliver brændstofforbruget - og der-
med økonomien - dårligere grundet den 
transporterede vægt, hvilket er en ulempe 
for luftfartsselskaber, der lever af at holde 
omkostningerne nede. Det er ikke under-
ligt, at ingen LCC nogensinde har haft lyst 
til at flyve på kænguru-ruten mellem Euro-
pa og Australien.

 
OVERFLYVNINGSRETTIGHEDER
LCCer indtrådte først på de transatlantiske 
ruter, hvor de har frihed til at fastsætte bil-
letpriserne, og hvor de blev budt velkomne 
i USA. Fordi de fløj over vand, var omkost-
ningerne lavere, end hvis de skulle flyve 

over adskillige lande.
I takt med at liberaliseringen af luftrum 

spredte sig over hele kloden, udvidede 
lavprisselskaberne deres aktiviteter, men 
så dukkede nye udfordringer op - omkost-
ninger i forbindelse med overflyvninger og 
navigationsafgifter. At Norwegian forsøgte 
sig mellem London og Singapore, men mis-
lykkedes, er et eksempel.

Ikke kun det, men LCCer opdagede 
også, at konkurrencen var hård, ikke kun 
fra luftfartsselskaber med direkte ruter, 
men også fra indirekte luftfartsselskaber. 
Sidstnævnte kan tilbyde ruter til en lang 
række destinationer (i begge ender) takket 
være deres knudepunkter. Konventionelle 
flyselskaber har i mellemtiden nedjusteret 
deres økonomiklasser for at konkurrere på 
pris. Indirekte luftfartsselskaber har mindre 
interesse i at sælge sæder med overskud, så 
de vil ofte dumpe billetprisen.

Kinesiske flyselskaber er bl.a. skyldige i 
dette. China Southern, for eksempel, sæl-
ger i nogle tilfælde London-Bangkok-billet-
ter via Guangzhou for mindre end en billet 
til Guangzhou. Det drejer sig om at fylde 
fly, der ellers ville flyve halvtomme. Op til 
Påsken solgte Air China således returøko-
nomibilletter fra London via Beijing for DKK 
3.460 til Tokyo, 2.960 til Bangkok og 4.198 
til Sydney. Hvordan kan lavprisselskaber 
konkurrere med dette?

Ikke desto mindre forsøger nogle 

LAV PRIS, HØJ RISIKO
 

Det er en vanskelig forretning at drive langdistanceruter til lave billetpriser,
men nogle flyselskaber forsøger fortsat at knække koden

AF ALEX MC WHIR TER
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flyselskaber fortsat at 
åbne dette marked. 
Skuli Mogensen, den 
tidligere adm. direk-
tør for Islands nu ned-
lagte Wow Air, mente, 
at hans forretnings-
model kunne fungere, 
og at han ved en rute 
mellem Reykjavik og 
Delhi ville kunne tjene 

penge på det enorme 
marked, der findes i for-

bindelser mellem Indien, 
Nordamerika og Storbri-

tannien. Wow Air sagde, at 
det ville tilbyde de laveste 

priser uden dikkedarer, men 
selskabet vidste ikke, at indiske 

rejsende stiller særlige krav. De 
er kendt for at forvente komfort 

til en lav pris, hvilket er noget, de fleste, hvis ikke alle, flyselskaber 
kæmper for at levere. Det forklarer også, at det Mumbai-baserede 
lavprisflyselskab Jet Airways netop har suspenderet alle flyvninger.

I september sidste år skrev vi, at Indiens regering var bekymret 
over Wow Airs forretningsmodel og instruerede selskabet i, at det 
mindste, det kunne tilbyde passagererne, var gratis vand. Ydermere 
betjenes de nævnte ruter af snesevis af indirekte flyselskaber, som 
alle tager de lavest mulige billetpriser og alligevel gratis tilbyder de 
services, LCCer agter at tage betaling for.

Wow Air var ikke det første lavprisselskab med asiatiske ambi-
tioner. Norwegian havde også ønsker om at udvide til regionen, 
og især Kina og Japan, men da Norwegian stod overfor problemer 
med overflyvningsafgifter og andre omkostninger ved drift af dis-
se komplekse ruter, vendte man i stedet opmærksomheden mod 
Nordatlanten og for nylig Latinamerika.

 
RUSSISKE AFGIFTER
Såvel Wow Air som Norwegian øjnede (som Icelandair), at det 
måske var muligt at få russiske overflyvningsrettigheder, men når 
afgifterne til Rusland blev indregnet, ville ruterne blive urentable. 
Overflyvningsafgifter til russerne omgæres af hemmelighed, men 
det antages, at disse kan beløbe sig til US $ 100 pr. passager pr. 
flyvning. Med andre ord skulle LCCerne hæve deres billetpriser til 
Kina og Japan med omkring 200 dollars.

At konventionelle luftfartsselskaber kan tilbyde konkurrence-
dygtige priser skyldes, at premium-billetterne kompenserer for de 
lave billetpriser på economy. Med et godt afkast på en business 
class-billet til op mod DKK 50.000 for at flyve London-Tokyo, når 
rejsen købes få dage før afgang, er det ikke svært at se, hvordan 
det hænger sammen.

Nogle vil måske undre sig over, at LCCer behøver at flyve over 
Rusland og det rimelige i, at landet kan kræve så meget for over-
flyvning. Svaret er, at Rusland har nøglen til de korteste ruter mel-
lem Europa, Kina og Nordøstasien, og fordi Rusland aldrig har un-
derskrevet aftalen fra International Civil Aviation Organization fra 
1944, kan landet frit - ikke kun vælge de luftfartsselskaber, som det 
giver overflyvningsrettigheder til, men også opkræve eksorbitante 
afgifter.

Europæiske lavprisselskaber har af ovennævnte grunde måttet 
opgive planerne om at betjene, hvad der kunne blive lukrative de-
stinationer. I stedet fokuserer de nu på transatlantiske ruter, som 
eksempelvis Norwegians indtog i Latinamerika.

Det samme gælder malaysiske AirAsia X. Foruden brændstof-
omkostningerne var en af de vigtigste grunde til, at selskabet trak 
sig fra London i 2012, konkurrence fra indirekte luftfartsselskaber. 
Masser af malajer er bosiddende i engelske storbyer, men hvorfor 

skulle disse flyve via London, hvortil AirAsia X opererede, når Golf-
transportører kunne tilbyde et bedre og billigere produkt fra briti-
ske provinslufthavne?

Ganske vist flyver Singapore Airlines’ lavprisselskab Scoot mel-
lem Singapore, Athen og Berlin, men det er endnu uvist, om det bli-
ver en succes. Man kan hævde, at Scoot har overtaget en tidligere 
SIA-destination, mens berlinerne, hvis det ikke var for Scoot, ikke 
har andre direkte ruter til Singapore.

Om der er en fremtid for lange distancer til lavpris afhænger af 
ruten, regionen og af, hvordan man definerer ”langdistanceflyv-
ning”. Måske er der i Asien/Stillehavsregionen, hvor mange ruter, 
vi kalder langdistance, defineres som mellemdistance, en større 
chance for succes.

Det er ikke underligt, at de mest succesrige LCCer i Europa og 
USA - Ryanair, easyJet og Dallas-baserede Southwest - aldrig har 
vovet sig ud i langdistanceflyvning. I den endelige analyse ville 
deres største chance for succes (udenfor Asien/Stillehavsområdet) 
være transatlantisk 

Om der er en fremtid
for lange distancer til 
lavpris afhænger af

ruten, regionen og af, 
hvordan man definerer 
”langdistanceflyvning”
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Easy connections

Comfort all the way
Thanks to our ideal location, we offer easy connections between 
Europe and North America. Come and enjoy a refreshing Icelandic 
experience with our excellent service, complimentary Wi-Fi, in-flight 
entertainment system, and much more.
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LEGOLAND
Det store

DinnershowJULE

Pris pr. 
kuvert 
kr. 795,-

inkl. velkomstdrink, 

julemenu og 

underholdning©
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Julens mirakler glimter i Det Store LEGOLAND® Dinnershow skabt 
af det anmelderroste koreografteam bag forestillingen Seebach 
the Musical på Fredericia Teater.
Oplev et stjernespækket show med tryllebindende artister, dansere 
og sangere i verdensklasse efterfulgt af pulserende natklub med DJ. 

Se programmet og julemenuen på LEGOLANDconference.dk

Brussels flyvende
boutiquehotel
Den belgiske transportør vil være luftfartens mest personlige flysel-
skab og fremhæver sit varme og venlige personale. Langruteflyene 
ombygges nu for 75 mio. kroner per fly

AF ANDERS NIELSEN

K ender man til belgisk øl, belgisk chokolade, belgi-
ske vafler og belgisk madlavning, er man på rette 

vej til at forstå det belgiske luftfartsselskabs forvand-
ling af sin langdistanceflåde.

Brussels Airlines har indført en ny rejsepolitik. Frem-
over skal flyvninger med selskabet være ligeså vigtige 
som destinationen, og de rejsende skal forlade flyet 
med en god, personlig oplevelse. Det er vidunderlige 
toner i en tid, hvor mange flyselskaber begrænser ser-
vicen og tager penge for et glas vand, en papirserviet 
og et smil. Udvidet venlighed fra Brussels’ kabineper-
sonale er da også en del af selskabets lovning om, at 
kunderne skal gå fra borde med et ønske om at komme 
tilbage.

Største nyhed hos Brussels Airlines er indførelsen 
af Premium Economy på langruterne – det er nyt for 

selskabet. I for-
bindelse med 
k a b i n e o m b y g -
ningerne i lang-
distanceflåden af 
Airbus A330-200 
installerer man 
Premium Eco-
nomy i en separat 
kabine, adskilt fra 
de to øvrige klas-
ser. Der er tale 
om en ny kabine 

med særlige sæder og særlig service - ikke noget med 
at man, som i visse andre selskaber, blot fjerner et par 

economy-rækker, inkluderer mad og uddeler en fugtig-
varm klud.

ATTRAKTIV PREMIUM ECONOMY
Brussels nye mellemklasse består af komfortable, brede 
sæder i lilla/blåt tekstil med røde syninger. Sæderne har 
brede armlæn, 23 pct. mere benplads (38” pitch) end 
i Economy, og ryglænet kan tiltes 40 grader, så der er 
mulighed for søvn på de lange flyvninger. De nye 13,3” 
HD-skærme er nogle af de største i klassen i Europa, og 
dertil kommer et stort spise/arbejdsbord med AC og 
USB-stik. Endelig loves personlig service, en opgrade-
ret kulinarisk oplevelse, en fugtigvarm klud, en flaske 
vand samt flødeis som film-snack.

Som udgangspunkt er der 21 sæder i Premium Eco-
nomy, men sædeantal kan variere afhængigt af ruten.

BOUTIQUEHOTEL BUSINESS CLASS
Brussels Airlines er særligt stolt af sin nye Business 
Class med klassisk jugendstil-dekor i en kabine med 30 
magelige enkelt- og dobbeltsæder omgivet af rigelig 
plads. Interiøret, der er skabt af JPA Design, skal tilføre 
passageren en fornemmelse af at opholde sig i et bou-
tiquehotel med høj, forventelig luksus. Der er 15,6” HD-
skærme og støjreducerende hovedtelefoner i høj kvali-
tet. Sædet kan konverteres til en to meter helt vandret 
seng, hvor fastheden kan justeres.

Undervejs serveres en fire retters middag skabt af 
en belgisk Michelin-stjernekok, ligesom vine og cham-
pagne er udvalgt af en sommelier fra Master of Wine.

Endelig og ikke mindst – og som noget helt nyt for 

Brussels Airlines: Længst fremme i Business Class-kabinen har man 
skabt en selvbetjeningsbar med bl.a. otte forskellige belgiske øl. 
Baren er forståeligt også et godt sted at socialisere og netværke.

ALT I ORDEN I ECONOMY
Brussels nye Economy-kabiner har designmæssigt et frisk Nordsø-
tema med nye, ergonomiske sæder og justerbar nakkestøtte. Der 
er USB-port ved hver plads og et bredt udvalg af film og spil på 
10,1”-skærmen. Før det internationale måltid tilbydes en aperitif, 
ligesom øl, vine og spiritus serveres uden beregning.

BRUSSELS AIRLINES – STØRST TIL AFRIKA
Brussels Airlines’ langdistanceflåde består af ti Airbus A330-200, der 
flyver på selskabets 23 afrikanske og tre nordamerikanske ruter. 
Det belgiske, nationale luftfartsselskab, der har base i Zaventem-
lufthavnen i Bruxelles, er ejet af Lufthansa-gruppen under Euro-
wings og er et Star Alliance-medlem. Selskabet transporterer årligt 
mere end ni millioner passagerer 

Brussels Airlines har indført en
ny rejsepolitik. Fremover skal
flyvninger med selskabet være
ligeså vigtige som destinationen,
og de rejsende skal forlade flyet
med en god, personlig oplevelse.
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itu.dk/master

VIL DU LEDE DEN 
DIGITALE UDVIKLING? 

Master i it-ledelse klæder 
ledere på til fremtiden.

Kør ordentligt
Kronen på designperlen Axel Towers i hovedstaden er
trillet ind i stueetagen – med en god grund

AF ANDERS NIELSEN

M ange forbipasserende vil ved første øjekast tro, der er tale om 
et galleri for design-ikoner indenfor automobilindustrien. Det 

er der også, men det er sekundært. Showrummet i stueplan ud 
mod Axeltorv og Cirkusbygningen tilhører Scanleasing, der hen-
vender sig til erhvervslivets dyre drenge og piger – og de, der vin-
der i lotteriet.

Vi er mange, trods underbemidlede, der kan falde i svime over 
potente køremaskiner, hvor det ypperste i design, materialevalg, 
aerodynamik og teknisk finesse smelter sammen i forførende sym-
foni. Drømme er ikke afgiftsbelagt - indtil videre. De smukke biler 
i Scanleasings showroom er hundedyre og for klienter, der har ret 
og lyst til at signalere, at de har styr på tilværelsen - eller prioriterer 
sublime biler over så meget andet.

De kostbare biler bag panserglasset hos Scanleasing er mest af 
alt blikfang, for det er ret sjældent, der underskrives leasingaftaler 
på så højt niveau. ”Meningen og vores ambition har været at skabe 
et levende og dynamisk showroom, hvor mere moderate biler til 
overkommelige priser også leverer masser af køreglæde,” siger 
salgsdirektør Ulrick Havndrup. 

Scanleasing hører blandt landets største leasingselskaber og 
har siden 2008 holdt til i Kolding. Med den voksende interesse for 
flexleasing af premiumbiler er det imidlertid et naturligt skridt også 
at åbne showroom og kontor i København, hvor mange af selska-
bets kunder bor og arbejder.

Udover rigelig plads til at slå ud med armene mellem de flotte bi-
ler rummer det 430 kvm store showroom også et konferencelokale 
og et loungeområde med smagfulde designmøbler. Vi anbefaler, 
at interesserede kigger ind på Axeltorv til en oplevelse udover det 
ordinære.

Se det store udvalg af biler til leasingpriser på scanleasing.com
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V i ønsker alle at være gode borgere i verden, men hvordan for-
ener vi at rejse rundt på planeten og samtidig ikke skade den?

 
VALG AF HOTEL
Et hotel skal have en praktisk beliggenhed, være til en overkom-
melig pris og have de faciliteter og ydelser, man behøver, men når 
disse faktorer er imødekommet, hvordan bedømmer man så, om 
hotellet er miljøvenligt? De færreste kender hotellets bæredygtig-
hedspolitik, men her følger nogle ting, man kan rette opmærksom-
heden mod.

Certificeringer og klassificeringer er tilgængelige for hotel-
ler overalt i verden, men hotelbranchens globale karakter og det 
faktum, at forskellige lande har forskellige standarder, kan være 
ret forvirrende. Husk også, at de fleste hoteller er opført af en byg-
herre, drives af en tredjepart og markedsføres og brandes af en vel-
kendt hotelkæde. Under sådanne omstændigheder kan det være 
svært at finde ud af, hvor grønt et hotel virkelig er.

En tommelfingerregel er, at nye hoteller er bygget med højere 
miljøspecifikationer, end det var nødvendigt, da de ældre ejen-
domme blev opført, ligesom nyere hotelejendomme som regel har 
bedre teknologi. Nogle af disse ejendomme markedsfører sig med 
en LEED-vurdering (Leadership in Energy and Environmental De-
sign). Denne globalt anerkendte certificering, der er tildelt USGBC 
(US Green Building Council), skal der ansøges om og dækker bæ-
redygtige nybygninger, renoveringer og indvendige installationer. 
Marriott International følger for eksempel LEED-certificering eller 
lignende på 650 af sine nyere eller renoverede hoteller.

Andre hotelkæder går i en anden retning. Accor er stiftende 
medlem af Association pour le Developpement du Bâtiment Bas 
Carbone. Organisationen har udviklet en byggecertificering med 
lavt kulstofindhold (BBCA), der analyserer drivhusgasemissioner 
i hele bygningens levetid, fra konstruktion over drift til eventuel 
nedrivning og genanvendelse. Denne bygningsstandard blev an-
vendt under konstruktionen af det nye Hotel Jo&Joe Paris-Gentilly.

For at opfylde certificeringskravene skal hotellerne nøje overvå-
ge deres drivhusgasemissioner og affaldshåndtering. Accors Gaia-
værktøj, der blev lanceret i 2016, gør det muligt for netværket af 
hoteller at planlægge og overvåge fremskridtene i bæredygtighed. 
Marriott International lover, at alle deres hoteller ved udgangen 

BO
GRØNT

 

Hotelkæder anerkender behovet for at gøre mere, når det
kommer til bæredygtighed - men der er også ting, vi kan
gøre som hotelgæster …

AF HANNAH BRANDLER
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af næste år får en Serve 360: Doing Good in Every Direction på de-
res hjemmeside – en graf, der viser hotellets klimaaftryk, mens IHGs 
Green Engage-platform har fire certificeringsniveauer og tilbyder 
deres hoteller ”200 Green Solutions” – råd til at rapportere og hånd-
tere deres CO2, energi, vand og affald. IHG fortæller, at sidste år blev 
næsten 8.000 løsninger implementeret globalt, hvor de hoteller, 
der bruger platformen, sparede DKK 450 mio. i omkostninger.

Den slags systemer er dog ikke altid centraliserede. Iberostar 
Hotels and Resorts, der har en mere lokal tilgang, har investeret 
mere end 33 mio. euro i forbedring af adfærd indenfor energifor-
brug på sine 100 hoteller. For eksempel har Iberostar Selection 
Cancun et intelligent system, der overvåger og kontrollerer tem-
peraturer på hotellet, mens Iberostar Selection Playa Mita i Mexico 
installerede elevatorer, der lagrer kinetisk energi, hvilket reducerer 
elevatorernes energiforbrug med 50 procent.

 
VÆR EN GRØN GÆST
Udover at tage grønne akkrediteringer i betragtning, bør gæster, 
der forsøger at være miljøbevidste, leve efter mottoet ”småt er 
godt”. Lavprishoteller er oftest mere bæredygtige på grund af de-
res beskedne størrelse, der betyder, at mindre rum og færre restau-
ranter er befordrende for et lavt energiforbrug og mindre mæng-
der affald. Tag for eksempel Accor, hvis 4.800 hoteller spænder fra 
luksus til lavpris. Når det gælder madaffald alene, producerer de 
eksklusive hoteller gennemsnitligt 47 ton om året, mens kædens 
økonomihoteller nøjes med 17.

Når man rejser, kan der være et element af ”ude af syne, ud af 
sind”, hvor gæsterne opfatter ferie som en pause fra bevidst, miljø-
venlig opførsel. Booking.com rapporterede for nylig, at 46 procent 
af ferierejsende har problemer med at træffe bæredygtige valg på 
ferien sammenlignet med hverdagen hjemme. Man bruger mere 
lys, beder om friske håndklæder dagligt og benytter de små flasker 
toiletartikler.

Her kan monetære incitamenter komme på tale. Det miljøven-
lige Hotel Verde i Cape Town tilskynder sine gæster til ”grøn” op-
førsel ved at belønne dem med Verdinos, hotellets interne valuta. 
Verdinos kan bruges til modregning af opholdsprisen, anvendes i 
hotellets bar, eller man kan donere dem til velgørenhed.

IHG Rewards Club-medlemmer, der opholder sig på en af grup-
pens hoteller i to nætter eller mere, kan vælge “A Greener Stay” og 
fravælge rengøring til gengæld for point. ”Det er en tredobbelt ge-
vinst - hotellerne kan drives mere effektivt og spare omkostninger, 
hvilket sænker gæsternes klimaaftryk og reducerer IHGs samlede 
påvirkning af miljøet,” siger en talsmand for IHG.

Accor har også indarbejdet bæredygtighed i sit loyalitetspro-
gram. Som forklaret af gruppens direktør for bæredygtig udvikling, 
Arnaud Herrmann: ”Gæsterne kan både tjene og forbruge deres 
point ved at deltage aktivt i meningsfulde, bæredygtige opgaver 
såsom lettere rengøring.

Hvis hoteloperatører og -gæster mister grebet, kan lovgivning 
styre dem i den rigtige retning. Shanghais kultur- og turisme-myn-
digheder begyndte fra juli i år at udstede bøder på op til 725 US $, 
hvis byens hoteller udstyrer værelserne med engangsartikler som 
tandbørste, neglefil og vaskesvamp. Receptionen må stadig gerne 
udlevere disse ting, hvis en gæst anmoder om dem.

Adfærdsændringer er afgørende for succes med bæredygtig-
hedsprogrammer. Når hotelkæder stræber efter kunders loyalitet, 
har hyppigt rejsende en enorm magt, når der skal skabes foran-
dring i branchen. Ifølge booking.com er mange angiveligt villige 
til forandringer, idet der i år er 55 pct flere rejsende, der ønsker at 
træffe bæredygtige valg end sidste år.

Det afgørende er, siger Gloria Fluxa, chef for bæredygtighed i 
Iberostar, at gæster ”ikke undervurderer resultaterne af små skridt,” 
uanset om de bruger genanvendelige vandflasker, holder sig ori-
enteret om grønne aktiviteter (strandoprydning, for eksempel), el-
ler bestiller bæredygtig fisk i et hotels restauranter - Iberostar 

I en business klasse for sig
Renault TA LISMAN Stationcar
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er den første kæde i Sydeuropa, der er certificeret med Marine Ste-
wardship Council. Gloria Fluxa tilføjer, at bæredygtige foranstalt-
ninger “ikke fjerner oplevelsens kvalitet,” men i stedet beriger den.

Engangsplastik har været en stor kilde til skam for både hotel-
ler og kunder. ”Engangsplastik er et emne, vores gæster i stigende 
grad er bekymrede over,” siger Hemma Varma, seniordirektør for 
social påvirkning og globalt ansvar i Europa hos Marriott Interna-
tional. Gruppen fjernede per juli i år plastsugerør og rørepinde fra 
samtlige hoteller, hvilket eliminerer mere end en milliard sugerør 
og omkring en kvart million rørepinde om året.

IHG har også afskaffet omkring 50 mio. sugerør årligt fra dets 
ejendomme og bruger gerne genanvendt plast, når muligt. Grup-
pen samarbejder med danske Ege om at prøve tæppevirksomhe-
dens garntæpper fremstillet af 100 procent genanvendt, industriel 
nylonplast og fiskenet reddet op af havet.

Iberostar går et skridt videre med sit Wave of Change, der fo-
kuserer på bevarelse af havene gennem fjernelse af engangsplast, 
fremme af bæredygtigt fiskeri og forbedring af kystsundheden. Ha-
vet har altid været en del af vores DNA,” understreger Gloria Fluxa 
- med 80 procent af Iberostars hoteller beliggende ved strandpro-
menader. Kæden har allerede fjernet alle engangsplastprodukter 
på sine 40 hoteller i Spanien.

”Vi agter at blive engangsplastfri op til de grænser, lovgivningen 
tillader inden udgangen af 2020,” siger hun - lovgivningen er for-
skellig i de 19 lande, i hvilke kæden opererer - men hun understre-
ger, at ”vi gør vores hjemmearbejde og bevæger os frem mod en 
cirkulær økonomi. Vi foretog en omfattende, intern revision af vo-
res produkter og kiggede på, hvordan de kunne erstattes, og hvad 
de operationelle konsekvenser ville blive,” forklarer hun.

 
PERSONALEINDDRAGELSE
Ligesom gæsterne kan lægge pres udefra, har hotelmedarbejdere 
en intern indflydelse. Som Gloria Fluxa udtrykker det: ”Den vigtig-
ste interessent for denne transformering er vores ansatte. Hvis de 
ikke forstår hensynet, vil de ikke være i stand til at forklare det for 
gæsterne. ”Iberostars personale er derfor blevet uddannet af NGO 
Fishwise om ansvarligt forbrug af fisk og skaldyr.

Andre hotelkæder har lanceret fantasifulde initiativer for at in-
volvere deres medarbejdere. Scandic, den største hoteloperatør på 
det nordiske marked, har siden 1993 inddraget personalet i dets 
bæredygtighedsbestræbelser, hvor en medarbejders idé, ”hæng 
håndklædet op”, endte med at blive standardpraksis over det meste 
af verden. Sidste år deltog 18.000 ansatte hos Scandic i en såkaldt 
bæredygtigheds-hackathon, hvor der blev indsendt 400 sociale og 
miljømæssige ideer, som der blev stemt om, før en afgørelse blev 
truffet af en jury.

”Sluk for vandhanen”, den vindende miljøidé, afprøves denne 
sommer i Norge. Gæsterne rådes til at slukke for vandhanen, når 
de børster tænder, med det formål at spare mere end 200 mio. liter 
vand om året.

Også Accor engagerer sit personale – det sker gennem en Ac-
ting Here-app, der indeholder både uddannelses- og aktivitets-
elementer, som giver medarbejderen mulighed for en belønning 
ved at offentliggøre selfies af deres bæredygtige handlinger eller 
udføre quizzer for at øge deres viden.

 
MINDRE MADSPILD
Selvom bæredygtige initiativer kan virke altruistiske, er der også et 
økonomisk incitament. Accors restauranter tegner sig for halvde-
len af hotelkædens affald, 40 procent af kædens globale vandfor-
brug og er næststørst bidragyder til kædens CO2-fodaftryk.

Faktisk går en tredjedel af al mad, der produceres i verden tabt 
eller til spilde. For at tackle dette har kæder som Accor og IHG sam-
arbejdet med Winnow, et firma, der bruger smart måleteknologi 
til at registrere og analysere madaffald. Winnows medstifter, Marc 
Zornes, siger: “Selvom omfanget af problemet er enormt, giver det 
hotellerne store muligheder for at inddrive værdier og blive mere 
effektive.” Gennem Winnows realtidsrapporter kan “virksomheder 
og kokke justere beslutninger om indkøb af madvarer i overens-
stemmelse hermed, reducere forbruget og tackle et grundlæg-
gende problem med madaffald - overproduktion”.

Accors Sofitel Bangkok Sukhumvit prøvekørte teknologien i 
2015 og reducerede madaffald med 50 procent i de første fire må-
neder – en anslået, årlig besparelse på mere end DKK 400.000. 
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Fem økovenlige
hoteller

THE BRANDO, FRANSK POLYNESIEN
På den lille Tetiaroa-atol - Marlon Brandos tidligere private 
ø - hylder man sine smukke, naturlige omgivelser gennem 
brug af lokale eller certificeret bæredygtige materialer. 
Hotellets klimaanlæg drives af koldt havvand, som giver 
lavenergikøling til alle bygninger og reducerer energibe-
hovet med næsten 70 procent. The Brando er forberedt 
til at anvende biobrændstof og er tæt på at nå sit mål om 
nul CO2-påvirkning.
thebrando.com

1 HOTEL CENTRAL PARK, NEW YORK
Dette 18-etagers hotel kan prale med en le-
vende, grøn facade i tre etager. Interiøret består 
bl.a. af genbrugt tømmer og gamle mursten, 
værelsets nøgler er lavet af genanvendt træ, og 
glas og karafler er skabt af genanvendte vinfla-
sker. Brusere er installeret med en fem minut-
ters timer for at gøre gæsterne opmærksomme 
på vandforbruget.
1hotels.com

ISLAS SECAS, PANAMA
Dette feriesteds fire villaer blev opført af bæredygtigt træ. Energien kommer 
udelukkende fra solen, fødevareaffaldet omdannes til gødning, spildevandet 
genbruges til kunstvanding, og der er ingen vandflasker af plast. Flyvningerne 
til øen er ikke så miljøvenlige, men en personale-rotationsplan minimerer båd-
turene fra Panamas fastland.
islassecas.com

QO, AMSTERDAM
Dette IHG-hotel er en arkitektonisk øko-præstation, hvor næsten en tredjedel 
af den beton, der blev brugt, kommer fra en nedrevet Shell-bygning. Hotellets 
facade består af termiske paneler, der ved måling af udeklimaet regulerer in-
detemperaturen. Et grundvandsreservoir lagrer ubrugt, opvarmet vand under 

jorden, indtil der er behov for det, mens et system gen-
bruger alt spildevand til skylning af toiletter.
qo-amsterdam.com

HOTEL VERDE CAPE TOWN AIRPORT
Blot 400 meter fra Cape Town Airport ligger dette ho-
tel med 220 solcellepaneler. Værelserne har LED-lys og 
spektralt selektive vinduer, der lukker dagslys ind, men 
blokerer for varme. Et spildevandssystem sparer i gen-
nemsnit 6.000 liter vand om dagen, og fitnessudstyret 
pumper strøm tilbage til hotellet. Ved afrejse får gæster-
ne et diplom, der viser deres CO2-aftryk. I de nærliggen-
de vådområder findes mere end 100 vegetationstyper.
verdehotels.com

Velgørenhedsorganisationen WRAP og 
World Resources Institute finder, at en ty-
pisk fødevareproduktion, detailhandel eller 
restaurant kan opnå et afkast på 14:1 ved 
en reduktion af madspild. En sådan tekno-
logi vil hjælpe Accor med at nå sit mål om 
at reducere madspild med 30 pct. inden 
næste år.

Scandic arbejder 
med de digitale plat-
forme Karma og Too 
Good to Go, som sælger 
overskydende madva-
rer til halvdelen af kost-
prisen. Sidste år red-
dede hotelkæden mere 
end 125.000 portioner 
usolgt mad ved hjælp 
af sådanne digitale plat-
forme.

Det handler ikke alt 
sammen om teknologi. 
Accors Novotel Nantes Carquefou skaber 
buddinger fra morgenmadskager, mens 
Pullman Auckland bruger skræller fra ap-
pelsiner (efter juice) til at fremstille mar-
melade. Gennem en kombination af ad-
færdsændringer, teknologi og kreativitet er 
det muligt at opfylde FNs mål, Sustainable 
Development Goal 12.3, der handler om 
global, 50 procents reduktion af madspild 
i år 2030.

Et bedre samarbejde mellem virksom-
heder har også stor betydning for at nå FNs 
mål. ”Vi er helt opmærksomme på vores 
miljøaftryk, og vi er overbeviste om, at mil-
jøansvarlig hotelstyring er en kollektiv be-
kymring,” siger Accors Arnaud Herrmann. 
Hotelgruppens Planet 21 online-platform 
deler studier, forskning og analyser af bed-
ste praksis for bæredygtig udvikling i hotel-
branchen. IHG er grundlægger og medlem 
af International Tourism Partnership, der 
samler hotelvirksomheder til en kollektiv 
indsats for socialt og miljømæssigt ansvar 
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Hvilke medievaner har dine kunder i dag? Om seks måneder? Og  
om et år? Medielandskabet ændrer sig konstant, og virksomhedens 
markedsføring skal afspejle forbrugernes vaner og interesser, hvis 
konkurrenceevnen skal styrkes.

Det stiller krav til både udvikling af  
produkter og markedsførings strategier. 
For hvis virksomheden skal skabe værdi og 
være til stede, der hvor forbrugerne er, skal 
der bedre styr på go-to-market-strategi-
erne – og hastigheden skal sættes op.

Sådan lyder en af konklusionerne i en ny 
undersøgelse fra Worldwide Partners og 
The CMO Council blandt 350 CMO’er 
verden over. Undersøgelsen kaster lys over 
de udfordringer, internationale marketing-
folk kæmper med, og viser, at time-to-market er blevet en afgørende 
faktor for CMO’er i dag, især i et forandret medielandskab.

40 pct. af de adspurgte marketingledere i undersøgelsen tilkende-
giver, at deres vigtigste fokusområde i det kommende år bliver at for-
bedre processen omkring udvikling af deres go-to-market strategier.

Opbremsning i væksten betød store ændringer
For LEGO blev opbremsningen af den helt forrygende vækst, virksom-
heden havde oplevet igennem 12 år, en anledning til at se nærmere 
på go-to-market-strategierne og undersøge, hvilke dynamikker der 
havde ændret sig i markedet.

LEGO styrker 
vækststrategien 
ved at komme  
hurtigere i  
markedet

“I marketing var vi i en lang periode i den situation, at vi blev nødt  
til at skære ned på vores efterspørgselsdrivende aktiviteter, for vi 
kunne simpelthen ikke følge med,” siger Lena Dixen, der er Senior 
Vice President i LEGO.

I 2017 oplevede LEGO imidlertid, at salget stagnerede.

Og legetøjsgiganten analyserede derfor markedet grundigt og går  
nu nye veje for at sikre fremtidig vækst og skærpe konkurrenceevnen 
yderligere.

“Hele det globale retail-marked har ændret sig, e-handel er i kæmpe 
vækst på de fleste markeder, og vores kerneforbrugere, børnene,  
har helt andre medievaner end tidligere. Børns appetit på nyheder 
er steget voldsomt verden over, fordi de i dag har så let adgang til 
viden om det nyeste legetøj – især på YouTube. Så vi fik travlt med 
at omstrukturere vores produktudvikling og markedsføring, så den 
var mere synkroniseret med vores forbrugere,” siger Lena Dixen.

I dag prioriterer LEGO at kunne reagere lynhurtigt på aktuelle emner 
og trends i markedet, være til stede med relevant indhold på de plat-
forme, som forbrugerne bruger lige nu og kommunikerer i dag mere  
i realtime – i stedet for kun at binde markedsføringen op på mere 
traditionelle produktlanceringer.

“På produktsiden har vi forkortet vores udviklingstid på knap halv-
delen af vores produkter. Med hensyn til markedsføring arbejder vi i 
dag meget tættere på lancering, og marketing er en integreret del af 
produktudviklingen. Sådan sikrer vi relevansen for forbrugerne. Og 
vores brug af medier er sat sammen på en helt anden måde end tid-
ligere, fordi de voksne forbrugere også spiller en større rolle, og derfor 
er de sociale medier meget vigtige kanaler,” siger hun og tilføjer, at 
LEGO for bare få år siden plejede at bruge omkring 90 pct. af marke-
tingbudgettet, der var knyttet til årets produktlanceringer, året inden. 
I dag er fordelingen nærmere 50/50.

Og legetøjsgiganten er tilbage på sporet med en vækst i salget til 
forbrugerne på tre pct. i 2018 og en forventning om yderligere vækst  
i 2019.

Markedsføring skal tænkes ind tidligere
Det er ikke kun LEGO, der må tilpasse sig den nye virkelighed, hvor 
forbrugerne for alvor er kommet i førersædet. I takt med den digitale 
udvikling ændrer forbrugernes adfærd sig. Og der kan være stor 
forskel på markeder. Det presser virksomhederne og stiller nye krav  
til markedsføringen, fastslår Claus Wittenborg, der er CEO og partner  
i reklamebureauet Advance, hvor man i mere end 40 år har hjulpet 
LEGO med at markedsføre sig globalt.

“Forbrugernes medievaner ændrer sig hurtigt, og forbrugerne er  
blevet mindre loyale over for produkter og brands. Det sker i takt med, 
at mange virksomheder oplever en øget konkurrence. Nye spillere 
kommer ind på markedet med nye løsninger, eller tilbyder løsninger 
hurtigere og billigere. Det betyder, at produktudvikling og markeds-
føring skal tænkes mere sammen,” siger Claus Wittenborg.

Når produkter skal hurtigere i markedet, skal markedsføringen også 

gå hurtigere, og der er ikke længere tid til, at bureauer forsvinder i 
flere uger for at udvikle forkromede koncepter, efter produktet er  
færdigudviklet.

“Det nytter ikke, at bureauet modtager et brief og derefter arbejder 
flere uger på det koncept, som hele kampagnen skal bygges op om-
kring. Den tid er forbi, og virksomheder og bureauer skal samarbejde 
på helt nye måder for at opnå den fleksibilitet, det kræver at komme 
hurtigere i markedet,” siger Claus Wittenborg.

Han fortsætter: “Virksomheder og bureauer skal mødes langt tidligere 
i processen end det ofte sker. Men man skal også mødes oftere,  
arbejde mere fleksibelt og løbende udveksle erfaringer og resultater. 
Det stiller krav til bureauet i form af et indgående brand-, produkt-  
og mål gruppekendskab, men også til en dyb forståelse for virksom-
hedens beslutningsprocesser og involvering af interessenter. Omvendt 
stiller det også krav til kundens tilstedeværelse og beslutningsdygtig-
hed i processen”.

Et kæmpe paradigmeskifte
Hos LEGO betyder det øgede fokus på forbrugerindsigt og medie-
vaner, at markedsføring nu er en integreret del af produktudviklingen.

“Vi har vores reklame- og mediepartnere med på råd i produkt ud-
viklingen, for vi skal hele tiden have fingeren på pulsen i forhold til, 
hvor børnene er, hvilke platforme de er på, hvad der sker i markeder 
og hvordan vores konkurrenter agerer? Det har været et kæmpe  
paradigmeskifte,” siger Lena Dixen.

Og det giver rigtig god mening at tænke markedsføring tidligt ind i 
processen.

“Det er vores erfaring, at vi skaber de bedste løsninger og opnår de 
stærkeste resultater, når det sker,” konkluderer Claus Wittenborg fra 
Advance.

Advance har igennem mere end 40 år samarbejdet med LEGO om-
kring markedsføring og udvikling af produktserier, og bureauet er klar 
til at reagere hurtigt, når de farverige klodser skal markedsføres.

I sommer, i forbindelse med lanceringen af tredje sæson af Netflix- 
serien Stranger Things, udviklede og eksekverede Advance sammen 
med LEGO Agency, der er virksomhedens interne reklamebureau, en 
målrettet kampagne mod voksne på sociale medier, hvor LEGOs 
Stranger Things-produkter blev præsenteret i en reklame, der var som 
taget ud af 1980’erne – samme årti som den populære tv-serie 
foregår i.

“Det var et stykke genialt markedsføringsarbejde. Og det har givet  
os en fantastisk god omtale og et produkt, der virkelig sælger godt. 
Det er et eksempel på, at vi arbejder tæt og hurtigt sammen, når 
muligheden opstår – i stedet for at følge en kampagneplan der er  
lagt året forinden,” siger Lena Dixen.

Claus Wittenborg 
er CEO og partner i 

reklame bureauet 
Advance, der i mere 

end 40 år har  
hjulpet LEGO med 

at markedsføre  
sig globalt
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•  Advance er et reklamebureau, der blev etableret i 1976. Bureauet har  
60 medarbejdere, heraf 20 pct. med international baggrund

•  Advance opererer inden for både B2B og B2C, og 85 pct. af Advances  
arbejde er målrettet internationale markeder. Bureauet servicerer bl.a.  
The LEGO Group, Johnson & Johnson, Coloplast, Widex, Nilfisk og Danfoss

•  Bureauets kernekompetencer er brand- og produktpositioneringsstrategier 
og kreative koncepter, som implementeres internationalt og på tværs af 
alle kanaler

•  Advance er medlem af World-Wide Partners, som sikrer et stærkt globalt 
netværk af 73 lokale bureauer på tværs af 40 markeder 

• Læs mere på www.advance.dk

En af de helt store udfordringer for globale brands i dag er at få markedsføringen til at afspejle  
forbrugernes reelle interesser og adfærd og komme i markedet langt hurtigere. Før i tiden kunne  
virksomheder og bureauer bruge mange måneder på at udvikle og teste markedsføringsstrategier før 
lanceringen af et nyt produkt. Men sådan kan man ikke arbejde i dag, hvis man vil slå konkurrenterne, 
lyder det fra LEGO. 

Advances råd til CMO’er der ønsker at 
komme hurtigt og effektivt i markedet

1.  Tænk kommunikation og markedsføring tidligt ind  
i værdikæden.

2.  Skab nye processer med flere uformelle møder. Se 
bureauet som en samarbejdspartner frem for en  
leverandør, og sørg for at arbejde tæt sammen og 
udveksle resultater og data løbende.

3.  Dyrk det tætte og langvarige samarbejde: Der 
skabes meget læring i de langvarige og tætte  
processer, og det betyder, at bureauet kan arbejde 
både hurtigere og mere agilt, når bureauet kender 
virksomhedens forretning godt.

Hvis du vil vide mere om, hvordan Advance hjælper 
danske virksomheder med at stå stærkt internationalt 
og få adgang til resultaterne fra studiet fra  
Worldwide Partners og The CMO Council så skriv til 
Claus Wittenborg på cw@advance.dk

“ Det nytter ikke, at bureauet modtager et brief og derefter  
arbejder flere uger på det koncept, som hele kampagnen  
skal bygges op omkring. Den tid er forbi, og virksomheder og 
bureauer skal samarbejde på helt nye måder for at opnå den 
fleksibilitet, det kræver at komme hurtigere i markedet”  
Claus Wittenborg, CEO og partner i Advance 

Advance_BusinessTraveller_oktober_2019_2xA4.indd   All Pages 03/10/2019   13.06



business traveller denmark   45business traveller denmark   44

Fra jetfuel
til fritureolie
 
I takt med at debatten om global opvarmning bliver
mere ophedet, bliver det for luftfarten en voksende
prioritet at være mere bæredygtig 

AF JENNI REID

”Første klasses hykler!” stod der på forsiden af Mail on Sunday, efter at Emma 
Thompson blev spottet på en flyvning til New York. Årsagen til forargelsen 
var, at skuespilleren rejste få dage efter at have deltaget i Extinction Rebellion-
protesterne i London, som opfordrede til radikale handlinger for at tackle kli-
maændringer. I Danmark kender vi også til klimahyklere.

Bekymring for virkningerne af CO2-emissioner på planeten er ikke ny, men 
efterhånden som de videnskabelige advarsler bliver mere dystre, og skole-
børn strejker med krav om ændring, er emnet så presserende som aldrig før.

Luftfartens rolle i klimaproblematikken er ingen hemmelighed – den forår-
sager ca. to procent af de menneskeskabte globale emissioner, et tal, der for-
ventes at stige. Jo mere behagelig din luftbårne oplevelse er, desto dårligere 
er dit klimaaftryk sandsynligvis (de, der sidder som sild i en tønde i en A350 
kan føle sig lidt mindre skyldige end de, der slapper af i en privat jet).

Uanset hvilken klasse vi sidder i, og hvor meget vi interesserer os for at 
gøre noget ved klimaforandringer, så føler de fleste af os stadig, at vi kan ret-
færdiggøre vores behov for at flyve. Ligesom Emma Thompson vil vores læ-
sere sandsynligvis hævde, at det er umuligt at udføre deres job uden at flyve.

Luftfartsindustrien er opmærksom på den rolle, den bør spille i retning af 
at forene vores afhængighed af flyvning med dens skadelige virkninger. FNs 
civile luftfartsorganisation implementerer en CO2-modregnings- og redukti-
onsordning, der kræver, at alle operatører overvåger, verificerer og indberetter 
deres emissioner på internationale flyvninger. I mellemtiden har International 
Air Transport Association (IATA), der tæller ca. 290 luftfartsselskaber, forpligtet 
sig til at begrænse luftfartens CO2-emissioner fra næste år og reducere sine 
netto CO2-emissioner med 50 pct inden 2050 i forhold til 2005-niveauer.

De nyeste flytyper har mere effektive motorer, lettere chassiser og reduce-
ret vingemodstand i forhold til tidligere flytyper. Boeing siger, at dens kom-
mende B777X bliver den mest effektive tomotorers jet i verden, godt hjulpet 
af de sammenklappelige vingespidser og GE9X-motorer. Også businessjets 
som Gulfstream G600, Bombardier Global 6500 og Embraer Praetor 600 kan 
flyve længere end deres forgængere på mindre brændstof. Fremskridt i fly-
vekontroller vil med automatiserede systemer også kunne give piloter mere 
detaljerede oplysninger om hurtigere hastigheder, hvilket reducerer risikoen 
for ophobning af fly i luften.

Større effektivitet vil stadig ikke være nok til at opfylde de mål, der er sat af 
industrien såvel som af regeringer og andre globale agenturer - langt større 
transformationer er påkrævet. I sidste ende kan det betyde, at vi snart rejser 
med fly, der er radikalt anderledes end dem, vi har nu. Der har været megen 
diskussion om “elektriske, lodrette start og landinger” med fly, som er en mel-
lemting mellem en helikopter og en flyvende bil. KLM samarbejdede for nylig 
med et hollandsk universitet om at udvikle et brændstofeffektivt fly, der pla-
cerede passagerer, lastrum og brændstoftanke indenfor vingerne i et fly med 
V-form. Indtil videre bliver det dog ved nytænkning om, hvad der skal drive 
de fly, vi har i øjeblikket.
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MERE BIOFUEL
Det umiddelbare problem med en industri, der forsøger at redu-
cere sine emissioner hurtigt, er, at det vil vare årtier, før mere ef-
fektive modeller kan erstatte de nuværende fly. En bredt anerkendt 
løsning er at skaffe bæredygtig jetfuel – i branchekredse kaldet 
SAJF (Sustaniable Aviation Jet Fuels), dvs. ikke-oliebaseret brænd-
stof, der er blandet med konventionelt brændstof op til en stan-
dardgrænse (i øjeblikket 50 pct, selvom det i praksis er betydeligt 
mindre).

I en rapport fra maj 2018 forklarede General Aviation Manufac-
turer Association (GAMA) til National Air Transportation Association 
(NATA) og andre, at for at falde ind under definitionen, skal brænd-
stoffet have ressourcer, der undgår udtømning af naturressourcer 
og mindsker bidraget til klimaforandringer. Det skal desuden op-
fylde certificeringskravene til brug i turbinedrevne flymotorer.

SAJF udvindes fra forskellige kilder såsom madolie, planteolier, 
kommunalt affald, industriel udstødningsgas, sukker og landbrugs-
affald og behandles på alternative måder, herunder termokemiske 
og katalytiske processer. Fem processer er indtil videre certificeret 
af brancheorganet ASTM, og flere afventer godkendelse. Forbræn-
ding af enhver type brændstof skaber altid emissioner, men sigtet 
er en nettoreduktion i CO2-emissioner i hele dens livscyklus i for-
hold til fossile brændstoffer.

Biobrændstof har eksisteret i mere end et årti. Tilbage i 2008 
brugte Virgin Atlantic en blanding fremstillet af kokosnødder og 
brasilianske babassu-nødder til en flyvning mellem London og Am-
sterdam, og året efter testede Continental en blanding af alger og 
jatropha-frø. ANA og Singapore Airlines har fløjet med fritureolie, 
og sidste år fløj Qantas på en blanding af ti pct biobrændstof frem-
stillet af brassica carinata, som er en raps-sort, på en flyvning fra 
Los Angeles til Melbourne. Lufthansa, Norwegian, Finnair og andre 
har også mål på området. Per juni i år var mere end 180.000 kom-
mercielle flyvninger, der bruger SAJF, gennemført.

Ikke desto mindre kan det næppe siges at være almindeligt. 
Hvad holder produktionen af SAJF tilbage? For det første er der sta-
dig relativt få producenter - de omfatter World Energy, SG Preston, 
Gevo og LanzaTech i USA, Neste i Finland og SkyNRG i Holland. De 

udvider fortsat kapaciteten, men det er kostbart, og de har ingen 
garanti for større efterspørgsel.

Ved den nylige European Business Aviation Convention and 
Exhibition (EBACE) i Genève sagde Tim Obitts, COO i NATA: ”Vi må 
virkelig sikre os som branche, at vi kommer op på en større produk-
tion, for flyselskaber beder om produktet og får beskeden: ”Lad os 
tale om det senere,” fordi produktionen ikke er tilstrækkelig. Vi er 
nødt til at finde måder til at udvide biofuelforsyning.”

Mike Zayas, marketingchef hos World Fuel Services, der leve-
rer logistik til luftfartsindustrien, sagde, at selvom efterspørgslen 
overgår udbuddet, er det nødvendigt med konkret efterspørgsel 
for at vokse, så stordriftsfordele kan sænke produktions- og distri-
butionsomkostningerne og prisen for køberne. ”For øjeblikket kan 
biobrændstof ikke produceres til en pris, der gør det levedygtigt,” 
sagde han. ”Sidste år var biofuel omkring fire gange dyrere end tra-
ditionelt brændstof – nu er det kommet ned på tre gange.”

Forsyningsproblemer var et tydeligt emne på EBACE, hvor 23 
businessjets ankom delvist drevet af biobrændstof. Tolv af dem 
kom fra business-lufthavnen TAG Farnborough, men brændstoffet 
til flyene var sendt til Storbritannien fra USA, der har sine egne mil-
jøudfordringer.

”Tilgængeligheden af dette brændstof skal bedres, især i Euro-
pa, og det skal være til en pris, som operatørerne har råd til at be-
tale,” siger Farnboroughs adm. direktør, Brandon O’Reilly, der har 
forpligtet sig til at gøre lufthavnen mere bæredygtig, og som sidste 
år fik certificeret sine jordoperationer som CO2-neutrale. ”Vi er nu 
ved et vendepunkt hvad angår uddannelse og implementering. Vi 
vil i uddannelsesprocessen hjælpe ved at vise, at dette brændstof 
kan anvendes på fly som vores, men brændstoffet skal være tilgæn-
geligt og omkostningseffektivt. Der skal være flere incitamenter - 
måske gennem skatter eller andre midler.”

Uddannelses-emnet blev også adresseret af andre deltagere på 
EBACE. Ifølge Tim Obitts er “piloter stadig bange for SAJF. Det burde 
de ikke være, men der er stadig misforståelser. Det er certificeret 
som A1- jetbrændstof, så der er ingen forskel.”

Mike Zayas er enig: ”SAJF er sikkert, det har alle de samme egen-
skaber som konventionelt jetbrændstof. Det ønsker vi, at alle 
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skal være opmærksomme på. ”World Fuel Services har indtil videre 
leveret ca. 13 millioner gallon bæredygtigt brændstof til kommer-
cielle projekter og en halv million til erhvervslivet. Vi ønsker at hjæl-
pe med til at gøre bæredygtigt brændstof almindeligt inden 2050.

Mange mener, at luftfartssektoren med 20.000 fly kan bane ve-
jen for dette. ”Den mængde, raffinaderierne kan producere i øje-
blikket, er tilstrækkelig til flyvning med businessjets,” siger Charles 
Etter, ingeniør hos Gulfstream Aerospace. ”Vi er ikke så prisfølsom-
me som kommerciel ruteflyvning.”

 
MÅLRETTET HANDLING
Juergen Wiese, formand for European Business Aviation Associati-
on, foreslog på EBACE, at nye brændstoffer “måske ikke kun er afsæt 
til at vokse, men er afsættet til at fungere i fremtiden.” Regeringer, 
herunder Sverige, Frankrig, Spanien og Holland, begynder allerede 
at sætte mål for indførelse af SAJF. Norge vil fra begyndelsen af næ-
ste år kræve, at alt solgt jetbrændstof er 0,5 procent SAJF, selvom 
”kontroversielle” råstoffer som palmeolie ikke er støtteberettigede.

Det sidste punkt rører ved en vigtig bekymring - at debatten om 
”bæredygtighed” kan blive mudret, når man udreder de proces-
ser, der bruges til at producere SAJF, selvom CO2-emissionerne fra 
luftfarten falder. Organisationen Friends of the Earth argumenterer 
for, at produktion af biobrændstof vil konkurrere med fødevarepro-
duktion på jordarealer og behov for vand. International Civil Avia-
tion Organisation har arbejdet med tiltag til at imødegå sådanne 
bekymringer, men industrien mangler indtil videre globale stan-
darder på området.

International Council for Clean Transportation oplyser i en nylig 
rapport, at det er vigtigt at bruge råstoffer med lavt kulstofindhold 
- ellers er der ingen CO2-gevinst. Rådet bemærker også, at bio-
brændstof er meget efterspurgt - ikke kun indenfor luftfart, men 
også indenfor elproduktion, plastfremstilling, transport på jorden 
og andre industrier, hvor det meste biobrændstof i øjeblikket bru-
ges af vejsektoren.

”Realistisk set er der sikkert ikke tilstrækkeligt bioenergi med 
lavt kulstofindhold til at afskaffe flybrændstof førend lang tid efter 
2050,” skriver forfatterne til rapporten. ”Enhver langsigtet tilgang til 
dekarbonisering af jetbrændstof må nødvendigvis involvere både 
reduktion af efterspørgsel efter flydende brændstof i alle sektorer 
samt overgang til og fornyelse af en global, bæredygtig biobrænd-
stofindustri.”

Ikke desto mindre er rapporten så optimistisk, at selvom pro-
duktionen af biobrændstof er begrænset, er der”væsentlig mulig-
hed for en øget produktion af bæredygtigt biobrændstof med lavt 

kulstofindhold til transportsektoren.”
Indførelse af SAJF ser ud til at være en langsom forbrændings-

proces. Det Internationale Energiagentur forventer, at biobrænd-
stof når ca. 10 pct af efterspørgslen i 2030 og tæt på 20 pct i 2040. 
Ikke desto mindre intensiverer luftfartsselskaberne stadig deres 
forpligtelser. Virgin Atlantic samarbejder med LanzaTech om at 
opføre et britisk anlæg til konvertering af ethanol fra affald til bio-
brændstof – et projekt, der får statsligt tilskud. I maj bekendtgjorde 
United, at de vil købe 38 millioner liter biobrændstof fra World 
Energy i løbet af de næste to år. KLM meddeler, at det fra 2022 vil 
købe 75.000 ton SAJF om året i ti år fra SkyNRG. Selskabet kalder 
det ”en nødvendig, kortvarig mulighed for den kommercielle luft-
fartsindustri til at reducere CO2-emissioner”.

 
ELEKTRISKE LUFTVEJE
Med blandede udsigter for nye typer jetbrændstof, hvad så med at 
opfinde fly, der ikke drives af flydende brændstof? Selvom de fleste 
er enige om, at elektriske fly ikke bliver almindelige i de næste flere 
årtier, dukker der alligevel ofte historier op om nye projekter på det 
område.

Antallet af virksomheder, der arbejder med elektriske luftfarts-
løsninger, nærmer sig 200, herunder mange konventionelle flypro-
ducenter, der samarbejder med nystartede virksomheder på ambi-
tiøse projekter. Det tvinger samtidig traditionelle virksomheder til 
at tænke mere som nye virksomheder - eksempelvis har Embraer 
oprettet en afdeling kaldet Embraer X, som er dedikeret til ”udvik-
ling af anderledes forretning”.

Partnerskaber er af afgørende betydning. Rolls-Royce, Airbus 
og Siemens arbejder sammen om E-Fan X, en to-megawatt, hybri-
delektrisk motor til kommercielle fly – et projekt, som skal testfly-
ves næste år. En elektrisk enhed vil blive drevet af en generator, der 
bruger jetbrændstof, og som vil erstatte én - og hvis det lykkes, to 
- af et flys fire turbinemotorer.

Samtidig forsker Airbus sammen med SAS om infrastruktur til 
udvikling af hybrid- og elektriske motorer. Rolls-Royce samarbej-
der med britiske YASA om den mest energiladede batteripakke, der 
nogensinde er brugt i et fly til at drive det hurtigste elektriske fly 
nogensinde, mens Siemens også er i gang med at udvikle nye bat-
terityper til motorer.

Rolls-Royce’ teknologichef Paul Stein siger, at selvom selskabets 
kernekapacitet vil ligge i fossile turbinemotorer i mange år frem-
over, vil elektrificering i fremdrift af mindre fly spille en stigende 
rolle og muliggøre nye tilgange til større flyeffektivitet.

”Der er mange udfordringer fra et teknisk perspektiv - fra 
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batterilevetid og termisk styring til systemintegrationskompleksi-
tet,” siger Stein. ”Teknologierne skal også opfylde sikkerheds- og 
certificeringsstandarder indenfor luftfart – standarder, som er væ-
sentligt højere end i mange andre industrier.”

Han tror imidlertid, at nye former for regional luftfart kan revo-
lutionere mobiliteten mellem storbyer allerede i 2030 ved hjælp af 
elektriske fly, der kan foretage lodrette starter og landinger (kendt 
som ”E-V-TOLs”) og hybridelektriske, regionale fly.

Lavprisselskabet easyJet positionerer sig som førende i kaplø-
bet mod de første kommercielle, elektriske fly. Selskabet samarbej-
der med den amerikanske opstartvirksomhed Wright Electric om 
et batteridrevet ni-sæders fly, som skal testes i år, ligesom selskabet 
har ansøgt om patent på en motor, der tænkes anvendt i større 
fly. Luftfartsselskabets administrerende direktør, Johan Lundgren, 
har sagt, at elektriske, kommercielle flyvninger er ”i syne”, ligesom 
man ser på, hvor easyJet kan etablere ”elektriske luftveje” på vigtige 
kortdistanceruter som eksempelvis London-Amsterdam.

På den anden side af Atlanterhavet sigter amerikanske Zunum 
Aero og Boeing mod at bygge et 12-sæders hybridfly med en 
700-miles rækkevidde inden 2022. University of Illinois har tillige 
meddelt, at NASA garanterer et projekt til udvikling af kryogene 
brændselsceller til drift af fuldt elektriske fly.

Kyle Martin, direktør for europæiske reguleringsanliggender 
i General Aviation Manufacturers Association, påpegede på et 
EBACE-seminar: ”Spørgsmålet om energi i drivmidler betyder, at 
de første versioner af fly med elektrisk og hybrid fremdrift vil være 
til mindre fly og korte afstande. Det vil være nok til operationer af 
en rækkevidde op til 500-1.000 km, dvs. rejser på en time eller 90 
minutter i de første fem år ... og måske regionale flyoperationer om 
20 til 30 år.”

Ifølge Mathias de Dampierre, direktør for Starburst Aerospace 
Accelerator i Paris, går venturekapital til opstartfaser primært til 
udvikling af fly af typen EVTOLs. ”Når man ser på det beløb, der er 
investeret, er der stadig megen plads til forbedring,” sagde han på 
det samme seminar. ”Udvikling af nye batterier er hidtil stort set 
finansieret af bilindustrien. Når bilindustrien har nået, hvad der 
kræves der, vil der være behov for en masse penge målrettet luft-
fartsindustrien. Det næste krævede skridt er enormt.”

Som med SAJF kan det betyde, at det er businessflyvning, der 
bliver banebrydende for de nye teknologier. Af de omkring 170 
virksomheder, der arbejder med el-projekter, er ca. 40 pct til er-
hvervsmæssig og almen brug, ikke kommerciel flyvning.

Hvilke andre skridt tager luftfartsselskaberne? Qantas har givet 
tilsagn om at eliminere 75 procent af ombordværende affald ved 
udgangen af 2021 og bruge 100 millioner færre stk. engangsplast 
inden udgangen af 2020. Etihad, Portugals HiFly, Delta Air Lines, 
Virgin Australia og andre har også forpligtet sig til at reducere plast-
brug.

En lang række luftfartsselskaber tilbyder ordninger med CO2-
udligning, der bl.a. går til miljøprojekter som træplantning. Imid-
lertid kritiseres ordningerne af nogle som en undskyldning for at 
fortsætte med at forurene, ligesom der er ikke noget brancheor-
gan, der overvåger selskabernes kompensationsprogrammer. En 
BBC-undersøgelse fandt, at kun ca. én pct af passagererne var vil-
lige til at betale for dem.

Qantas synes at have brudt denne tendens, idet ti procent af 
selskabets passagerer modregner deres CO2-aftryk. Andrew Parker, 
Qantas’ koncerndirektør for regering, industri og miljø, sagde: ”Vi 
har nu i et årti kompenseret for CO2-emission, og vi har verdens 
største offsetprogram blandt flyselskaber. ”Projekter involverer for-
bedring af vandkvaliteten i Australiens Babinda Reef og finansie-
ring af rangere, der forhindrer skovrydning.

At gøre luftfarten bæredygtig kan føles som en flyvning fremad 
og to flyvninger tilbage, men der er dog tegn på fremskridt. Med 
ordene fra Emma Thompson: ”Vi er ofte involveret i situationer, 
hvor vi vil være hykleriske, men løser vi ikke miljøudfordringen, 
svigter vi vores børn og børnebørn.” 
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Mulighedernes

ø
Malta har i mange år været en af Middelhavets 

store turistspots, men øen er også en magnet for
udenlandske investeringer

AF DOMINIC BLISS

P å Malta har man en sjov folketradition kaldet il-quccija. På et barns første fødselsdag 
samles venner og familie, og babyfødselaren placeres på gulvet foran et udvalg af 

genstande. Den genstand, babyen vælger, indikerer, hvad babyens eventuelle karriere vil 
blive. I gamle dage var der i udvalget ting som en bibel (præst), en blyant (forfatter), en bog 
(lærer), et kogt æg (mange børn) eller strikkepinde (syerske).

I nutidens Malta praktiseres il-quccija stadig - der er blot kommet nye genstande, som 
afspejler tilstrømningen af de moderne jobs, der blomstrer. Det 21. århundredes babyer 
kan nu også vælge en lommeregner (revisor), en computermus (IT-specialist) eller et kre-
ditkort (bankansat).

Siden Malta tiltrådte Den Europæiske Union i 2004 og eurozonen fire år senere, er øens 
økonomi vokset støt. ”I de senere år har Malta haft en høj BNP-vækst, en stærk beskæftigel-
sesvækst, et budgetoverskud og en blomstrende servicesektor,” udtalte Europa-Kommissi-
onen i en rapport i februar i år og forudsagde en økonomisk vækst på 5,2 procent i 2019 
og 4,6 pr. cent i 2020. Arbejdsløsheden er lav - kun 3,8 procent i januar i år og den sjette 
laveste i hele EU.

Det maltesiske forretningsbureau, som er en del af Malta Chamber of Commerce, Enter-
prise and Industry, tilbyder rådgivning til virksomheder, der ønsker at investere eller flytte 
dertil. ”Malta har budt investorer velkommen siden begyndelsen af 1950erne,” siger Ana 
Vella, bureauets senior executive for forretningsrådgivning og support. ”Siden vores ind-
træden i EU har vi haft en konstant vækst og er godt på vej til at blive det foretrukne land 
for en række multinationale virksomheder, der leder efter et ideelt marked indenfor EU.”

Hun fremhæver flere områder, der er åbne for investeringer. Finansielle tjenester er 
måske den mest dynamiske af disse med bankdrift, finansiel planlægning, fondsadmini-
stration, forsikring, pensioner og - takket være landets nærhed til Nordafrika - islamisk fi-
nansiering, der alle er sunde og frodige områder. Internationale banker som Deutsche 
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Bank og HSBC har afdelinger på øen, og det samme har fondsadmi-
nistratorer som Apex og Citco samt forsikringsfirmaet Aon, Marsh 
and Munich Re.

Europa-Kommissionen er enig i, at Malta har et sundt grundlag 
for finansiering, men med en vigtig advarsel. ”Samlet set forbliver 
bankerne rentable,” hedder det i kommissionens rapport fra febru-
ar. ”Bankernes kapitalgrundlag er sund, likviditeten er høj, og kre-
ditrisikoen er reduceret i forhold til tidligere. Ikke desto mindre har 
nylige undersøgelser, der omhandler hvidvaskning af penge, afslø-
ret mangler ved Maltas håndhævelse af hvidvaskning af valuta.”

Trods dette siger Ana Vella, at Malta er ”et ideelt miljø” for op-
startvirksomheder, især indenfor IT. Websiteanalytiker Hotjar, ejen-
domsudlejer Quicklets og booking-appen eCabs er gode eksem-
pler på dette.

Malta har især gjort store fremskridt indenfor online-spil, ga-
ming og e-sport. Attraktive skatteregler har tiltrukket mange virk-
somheder på dette område, herunder Gaming Innovation Group, 
Interwetten, Kambi Group, Kindred Group, Mr Green, Multilotto, 
Sirplay, TheLotter, Tipbet, Tipico, Unibet og Vie.gg.

Hvordan forholder det sig med andre industrier? Luftfartsbran-
chen er sund takket være landets enkle flyregistrerings-procedurer 
og veletablerede flyproduktionsvirksomheder. Uddannelse nyder 
godt af snesevis af engelsksprogede skoler over hele øen. Natur-
videnskab fik et løft, da Malta Life Sciences Park med dens mange 
laboratorier blev opført i San Gwann, nordvest for hovedstaden 
Valletta. Indenfor produktion er Malta med succes overgået fra 
masseproduktion til high-end, og listen over etablerede virksom-
heder omfatter STMicroelectronics, Toly Products (emballage), 
Trelleborg (industripakninger), De La Rue (trykning) og Playmobil 
(legetøj).

Sundhedsydelser er en vigtig sektor, hvor bl.a. Barts and Lon-
don School of Medicine and Dentistry har oprettet undervisnings-
faciliteter på Maltas tilhørende ø, Gozo. Også den maltesiske film-
industri trives takket være imødekommende skatteincitamenter. 
Øen har eksempelvis dannet kulisser for film som Assassins Creed, 
World War Z, The Da Vinci Code, Greven af Monte Cristo, München, 
Kaptajn Phillips, Troy og Gladiator. Ved indspilningen af sidstnævn-
te døde skuespilleren Oliver Reed i Valletta i 1999 efter en vild nat 
med druk og armlægning.

Selvom den officielle selskabsskat er på hårrejsende 35 procent, 
reducerer de fleste virksomheder denne byrde gennem udbetaling 
af udbytte. Indkomstskatten er attraktiv for udlændinge, der arbej-
der indenfor finansielle tjenester, spilindustri og luftfartssektoren, 
hvor de kun betaler 15 pct for indkomster op til € 5 mio., mens alt 
herover er skattefrit. For mindre virksomheder er Maltas lave mind-
steløn (kr. 31,50 i timen sammenlignet med Storbritanniens kr. 63) 
et ekstra incitament.

 
BRITISKE EFTERLADENSKABER
I halvandet århundrede, siden Napoleon blev sparket ud i begyn-
delsen af 1800-tallet til øens uafhængighed i 1960erne, var Malta 
en del af det britiske imperium. Den britiske indflydelse er stadig 
udbredt med bl.a. det åbenlyse faktum, at alle taler fremragende 
engelsk som det sekundære sprog. I forretningsanliggender og i 
lovgivning har engelsk samme høje anseelse som maltesisk.

”Den måde, vi driver forretning på, er meget britisk,” siger Ana 
Vella på spørgsmålet om forretningskultur. ”Det britiske er dog 
kombineret med middelhavs-indflydelse, hvilket betyder, at vi på 
samme tid er ret formelle, men også meget venlige. Indledende e-
mail-korrespondance og forretningsmøder er punktlige,” forklarer 
hun. ”Når tilliden er opbygget, løser man op for de formelle bar-
rierer.”

Forretningsbeklædning har også en tendens til at være konser-
vativ. “Komplet jakkesæt og slips for herrer og kjole for kvinder er 
ret traditionelt,” siger Ana Vella. ”Det er imidlertid under forandring, 
idet vi begynder at se nystartede virksomheder, hvor påklædnin-
gen er langt mere afslappet.”

Et yderligere bevis på den britiske indflydelse er kørslen i ven-
stre side af vejen tillige med parkering i venstre side, hvor de smal-
le, snoede veje har svært ved at klare presset af de titusinder af biler 
(Malta er det ottende tættest befolkede land i verden med mere 
end 1.261 mennesker pr. km².) De traditionelle røde telefonbokse 
og postkasser, der ses rundt omkring på øen, er også meget en-
gelske.

 
MED LIDT FOR ÅBNE ARME
Trods det engelske islæt glemmer man ikke, at man er i Middelha-
vet. Den klippefyldte kystlinje er spækket med ferieresorts, restau-
ranter og lystbådehavne, som i midten af turistsæsonen svulmer. 
Smukkest af alt er Valletta - hovedstaden, som er EUs mindste, en 
perle beskyttet af høje kalkstensmure ind mod øen og med havet 
på de tre andre sider. På få timer kan man udforske byens netværk 
af gader og trapper med barokke kirker, paladser, forsvarsværker 
og byhuse tillige med alle slags restauranter, barer og museer. By-
ens verdensarvstatus (UNESCO) er velfortjent, selv med de mange 
forladte og dårligt vedligeholdte bygninger.

Syd for Valletta ligger Grand Harbour med sine værfter, marina-
er og krydstogtshavn. Her ligger Maltas ældgamle søfartsindustri 
velplaceret på vandvejen af Middelhavets øst/vest-rute - og med 
gunstige skatteregler. Den maltesiske regering hævder, at landets 
skibsregister er det største i Europa og det sjette største i verden. 
Her er anlæggelsen i fuld gang på Mediterranean Maritime Hub - et 
stort servicecenter for olie- og gasindustrien.

Udenfor hovedstaden gives der plads til spredte boligkomplek-
ser som Sliema, St. Julians og Three Cities. Her ligger smuldrende 
gamle bygninger blandt moderne boligblokke, ofte i en tilstand af 
anarki, som om bygherrerne er løbet tør for penge midt i projektet. 
Selv inde i baglandet er vejene trafikbelastede – især i myldretiden. 
Denne myretue føles virkelig som et land, der er åbent for forret-
ning.

Den maltesiske stat har oprettet flere organisationer, der skal 
hjælpe udenlandske investorer. Ana Vella siger, at det første kon-
taktpunkt for virksomheder, der søger fodfæste i Malta, er Malta 

WHY NOT MAKE YOUR MEETINGS  
AND CONFERENCES UNIQUE?
Placed only 30 km north of Copenhagen,  
Kokkedal Slot Copenhagen offers both breathtaking
scenery and an extraordinary atmosphere. 
Find more information at kokkedalslotcopenhagen.dk
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Enterprise (maltaenterprise.com), som til-
byder lån, stipendier, investeringsrådgiv-
ning og skatte-incitamenter. Dertil kom-
mer en række branchespecifikke agenturer 
såsom Finance Malta, Trade Malta, Gaming 
Malta og Property Malta. Det er åbenlyst, at 
staten gør sig stor umage for at tiltrække 
udenlandske investorer.

Lidt for megen umage, vil nogle hævde. 

Kritikere retter bl.a. fingeren mod Maltas 
”pas-til-salg-ordning”, som staten for nylig 
oprettede og kalder Individual Investor 
Programme, der tillader enhver at købe et 
maltesisk pas (og dermed EU-borgerskab) 
for € 650.000 - eller ved at investere mindst 
€ 350.000 i fast ejendom. Ordningen skæp-
pede godt i statskassen, men skabte snart 
ballade, da det viste sig at være en åben 
bagdør for hvidvaskere.

En af de mest heftige kritikere af den 
lempelige statsborgerskabs-ordning var 
den maltesiske, undersøgende journalist 
Daphne Caruana Galizia, som jævnligt 
skrev artikler om regeringskorruption, 
hvidvaskning af penge og forbindelser 
mellem landets onlinespil og organiseret 
kriminalitet. Undervejs trådte hun mange 
personer over tæerne og var en konstant 
torn i siden på øens herskende klasse. Hun 
blev i oktober 2017 brutalt myrdet af en bil-
bombe, og nu - halvandet år efter hendes 
død - er tre mænd tiltalt for mordet, men 
der er endnu ikke berammet en retssag.

Trods hendes tragiske død og - ifølge 
hendes venner og familie - statens forsøg 
på at feje sagen ind under gulvtæppet, 
fortsætter erhvervslivet og udenlandske 
investeringer i Malta med at vokse. I 2018 
vedtog regeringen tre forslag til lov om 
regulering af digital bogføring som block-
chain og kryptovaluta. Landet hævder at 

være det første land i verden, der gør dette. 
Store kryptovaluta-børser såsom Binance, 
OKEx og ZBX har allerede oprettet baser på 
øen.

”Foden bliver på speederen, når vi an-
lægger nye veje gennem innovation og 
teknologi,” sagde premierminister Joseph 
Muscat til Malta Chamber of Commerce, 
Enterprise and Industry. ”2018 vil gøre sig 
historisk bemærket som året, hvor Malta 
etablerede sig globalt som Blockchain Is-
land.” Maltesiske ledere vil nu bane lignen-
de veje i områder som kunstig intelligens.

Når disse industrier udvikler sig med 
sådan en fart, bør il-quccija-traditionen 
måske opdateres. Maltesiske babyer har 
nok brug for nye genstande at vælge imel-
lem. Hvad genstanden, der repræsenterer 
blockchain, skal være, står det enhver frit 
at gætte 

TÆNK KORTSIGTET

Alle siger, man skal tænke langsigtet.
Men hvorfor gøre det, når tingene hele tiden ændrer sig? Nogle gange har I  
ekstra travlt og er flere hoveder og hænder end normalt. Andre gange færre.  
Intet er konstant. Verden og jeres krav til plads forandrer sig. Hele tiden.

Hos Expandia giver vi jer pladsløsninger, der er tilpasset jeres behov – her og nu. 
Uden at blive bundet op på langsigtede aftaler.

Så tænk kortsigtet. Prøv vores prisberegner på expandia.dk og få prisen på 
plads med det samme.
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Sydens
dronning

 

Historisk charme møder ungdommelig
energi i Charleston – og direkte fly til Europa

har åbnet for vel nok USAs smukkeste by

AF GRAHAM BOYNTON
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”I Greenville, South Carolina, spørger de, hvor man går i kirke. I Co-
lumbia, South Carolina, spørger de, hvem man arbejder for, mens 
man i Charleston spørger, hvad man vil have at drikke.”

Claire Gibbons morsomhed om sin hjemby giver mening, da jeg 
vandrer op ad King Street på en lørdag aften og ser den frimodige 
ungdom i denne historiske by gå fra en restaurant til første nærlig-
gende bar. Samme billede udspiller sig naturligvis i alle amerikan-
ske byer på en lørdag aften, blot med den forskel, at her har man en 
markant sydstatsaccent.

Charleston er det moderne Syden - ung, levende, teknisk på for-
kant og optimistisk om fremtiden. Indbyggerne har meget at være 
positive over. Ifølge businessportalen Yelp er Charleston-området 
den hurtigst voksende region for små virksomheder i USA. Byen er 
nummer fire på en anden businessportal, Magnifymoneys, ”Ameri-
cas Biggest Boomtowns”-liste, ligesom den ifølge Chief Executive 
Magazine er det tredje bedste sted i USA at drive forretning. Ud-
over dette nævnes byen jævnligt som landets foretrukne turistby 
af glittede, amerikanske rejsemagasiner.

Claire Gibbons er direktør for global marketing og kommunika-
tion i Charleston Regional Development Alliance (CRDA), en orga-
nisation for økonomisk udvikling, hvis hovedfokus er at styre den 
bemærkelsesværdige vækst i Charlestons erhvervsliv. Hun siger, at 
CRDAs rolle er ”at se på de understøttende græsrødder, som indu-
strierne har brug for, for at trives. I øjeblikket fokuserer vi på bilin-
dustri, IT, biovidenskab og logistik.”

Claire Gibbons påpeger den nøglerolle, som den unge, uddan-
nede arbejdsstyrke spiller i byens vækst, en kendsgerning, der 
bekræftes i overhørte samtaler i King Street-barerne over cock-
tails. Boeing, Bosch, Mahle, Blackbaud, Volvo, Mercedes-Benz og 
Intertech Group udgør det bankende hjerte for økonomisk vækst 

i Charleston-området. De unge festende mennesker, der fylder ba-
rerne denne lørdag aften, er medarbejdere og kandidater i disse 
virksomheder.

FLYVENDE START
Boeing åbnede sin fabrik i området for ti år siden for at samle B787 
Dreamliners, og virksomheden er nu den største private arbejds-
giver i regionen med omkring 7.000 ansatte. Ifølge seniordirektør 
for statsoperationer, Lindsay Leonard, var det, der tiltrak flyfabrik-
ken til regionen, det faktum, at ”her er en dygtig og tilgængelig 
arbejdsstyrke, der kan oplæres. Vi har et robust praktikprogram og 
et uddannelsessamarbejde med lokale tekniske skoler såvel som 
universiteter.”

Den seneste markante udvikling for Charlestons erhvervsliv er 
lanceringen i april af British Airways’ direkte Dreamliner-rute fra 
London Heathrow. Selvom det synes, som om BA i første omgang 
afprøver rutens rentabilitet - der er kun to flyvninger om ugen, som 
efter planen slutter med udgangen af oktober - er det South Caro-
linas første transatlantiske forbindelse, og som er blevet mødt med 
stor forventning. Lindsay Leonard siger, at ruten er ”særligt spæn-
dende for os, fordi det er sjovt at flyve med et fly, lokale venner har 
været med til at bygge.”

Mere pragmatisk har det givet regionens forretningsfolk lettere 
adgang til Europa. Tony Boor, administrerende vicepræsident og fi-
nansdirektør for Blackbaud - en af verdens største cloud-software- 
og tjenesteudbydere, der åbnede sin Charleston-afdeling i 1989 
- siger, at den nye BA-rute “har ændret vores liv, og den måde, vi 
driver forretning på. I årenes løb ved jeg ikke, hvor mange gange 
jeg har mistet flyafgange ud af New York, Washington eller Atlanta. 
Dette er virkelig en kærkommen rute for Charlestons erhvervsliv.”

kvindes ”interessante” kjole - bless her heart. Det er ikke hykleri. Det 
er lokal karakter.” Leigh Handal siger, at nøglen til succes i Syden er 
at forstå denne karakter.

Byens og regionens genopblomstring er kommet efter en ræk-
ke historisk katastrofale hændelser. I begyndelsen af 1800-tallet 
var Charleston den tredje rigeste by i USA, men begivenheder som 
uafhængighedskrigen, den amerikanske borgerkrig og, mest mar-
kant, opfindelsen af dampmaskinen i 1820erne konspirerede mod 
udviklingen. Inden dampmaskinen blev opfundet, havde vindene 
bragt europæiske handelsskibe til Vestindien og - ridende på Golf-
strømmen – sendt dem videre til Charleston. Det var den vestlige 
endestation af Great Atlantic Highway. Med dampskibenes frem-
komst ændrede dette sig.

Indtil da var ris og indigo (farvestof til britiske hæruniformer) de 
vigtigste afgrøder, der sygnede hen efter den amerikanske revo-
lution, sidstnævnte af åbenlyse grunde. Ris var en stor forretning, 
og i kolonitiden var kystområderne i South Carolina USAs største 
producent af ris foruden at være en af den vestlige verdens største 
producenter. Det forblev en dominerende handelsvare indtil bor-
gerkrigens afslutning, men i begyndelsen af 1900-tallet skrumpede 
rismarkedet og forsvandt fuldstændigt.

Årtier med recession fulgte, og selvom Charleston gennem 
1900-tallet var en yndet destination for eventyrlystne turister, var 
byens økonomiske formåen ikke imponerende. I 1989, netop som 
byen begyndte at vise tegn på fremgang, blev den ramt af orkanen 
Hugo, den dødeligste storm i historien, og som dræbte mere end 
60 mennesker, ødelagde 100.000 hjem og påførte skader for ni mia. 
dollars. Dagen efter Hugos hærgen bragte Sunday Times overskrif-
ten: “Charleston Gone With The Wind”.

Lykkeligvis kunne intet være længere fra sandheden. Ved hjælp 
af en enorm indsprøjtning af føderale nødhjælps-midler under 
præsident George Bushs administration begyndte byen sin drama-
tiske rehabilitering.

Doug Warner, direktør for medierelationer ved Charleston Con-
vention and Visitor Bureau, siger: ”I 1989 ændredes bybilledet, og 
alle ældre bygninger fik ny facademaling. Opfattelsen af, hvem vi 
var, begyndte at ændre sig, og folk begyndte at føle stolthed ved 
byen. I slutningen af 1980erne havde bygningerne i King Street 
ikke synderlig værdi. Det var stripklubber og barer, og mange byg-
ninger stod forladte. Renæssancen i Charleston begyndte her på 
King Street.” Til bekræftelse af dette købte en forretningsmand 

En afgørende komponent i byens vækst og udvikling er havnen i 
Charleston, den dybeste havn i det sydøstlige USA og en af de trav-
leste containerhavne i USA. Under mit besøg skrev en lokal avis, at 
der netop var målt en rekord på anløb af 215.000 skibscontainere 
på en enkelt måned.

Et levende eksempel er, at man hver 
dag kan observere havnepladsen, der 
er fyldt med skinnende BMWer, lige 
rullet af samlebåndet i Greenville, Ge-
orgia. Hver dag tømmes pladsen, når 
køretøjerne lastes på containerskibe og 
sendes ud til hele verden. Dagen efter 
er havnepladsen fuld igen. I det næste 
årti skal der angiveligt investeres USD 2 
mia. i at opgradere havnen, der stadig 
er en livsnerve for det kommercielle 
Charleston.
 
TUMULTISKE TIDER
Det er tydeligvis en by med sydlige 
manerer. Mens de fleste af de ledere, 
jeg taler med, nævner “Sydens charme” 
som en af de vigtigste attraktioner i 
Charleston og dets omliggende om-
råder, advarer lokalhistoriker og guide 
Leigh Handal om at tage dette for på-
lydende. ”Her i Syden kan man sige li-
geså meget grimt og grusomt, man vil, 
så længe man afslutter med ”bless her 
heart,” siger hun. ”For eksempel om en 
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i slutningen af 1980erne en bygning i gaden for $ 80.000 - den er i 
dag 6,5 mio. værd.

 
BYENS RENÆSSANCE
Doug Warner fortæller, at manden, der har æren for byens gen-
rejsning, er Joseph Riley, der tjente i 40 år som borgmester - den 
længst fungerende borgmester i USAs historie: ”Renæssancen skyl-
des Riley, håndteringen af masseskyderiet i Emanuel AME-kirken 
(i 2015) var også Riley, og selv efter at han har forladt embedet, 
forbliver han en fænomenal leder.”

Det er også Joseph Riley, der er drivkraften i oprettelsen af et 
afroamerikansk slavemuseum, som åbner på havnefronten næste 
år. Tidligere generationers forsøg på at feje slavehandelen ind un-
der gulvtæppet - 40 pct. af de, der var slavebundet i USA, kom til 
landet via havnen i Charleston - er for længst blevet opgivet, og 
konfrontationen med byens forbløffende fortid er en af de ting, der 
gør det moderne Charleston så troværdigt.

Byens fortid er også fyldt med excentriciteter og modsigelser. 
For eksempel var det fra tagene på de smukke palæer langs øst-
batteriets kyst, at Charlestons finere borgerskab på en forårsdag i 
1861 nippede cocktails og betragtede Nordstaternes bombarde-
ment ude i bugten. Det var begivenheden, slaget ved Fort Sumter i 
Charleston Havn, der udløste Den Amerikanske Borgerkrig.

Man kan især nyde byens genopblomstring, når man vandrer 
gennem det smukke centrum med smalle gader og kulørte huse, 

der minder om Caribien, tillige med den storslåede antebellum-
arkitektur. Husene og de lave bygninger på denne halvø, der pas-
sende kaldes Lowcountry, er omgivet af tre store floder og havet, 
og denne bydel er derfor altid i fare for oversvømmelse.

Kirketårne dominerer skylinen, da det i 1930erne blev vedtaget, 
at ingen bygninger - for at beskytte byens arkitektoniske integritet 
- måtte være højere end spiret på St. Matthews evangelisk-luther-
ske kirke. Mange af de elegante gader er flankeret af palmettoer 
(statstræet) og storslåede egetræer behængt med den for sydsta-
terne typiske spanske mos. I private haver ses eksplosioner af lyse-
røde, røde og hvide kameliaer kæmpe om opmærksomheden med 
lilla og røde myrtetræer og lyserøde nerier.

Det er denne overdådige skønhed, overfloden af sydlige ma-
nerer, den rige historie og mad- og kunstscenen, der gør byen til 
en attraktiv udstationering for internationale forretningsfolk. Hos 
Bosch, der har været her siden 1974, siger Gitta Unger, fabrikkens 
tekniske direktør, at det er den bedste internationale placering i 
virksomhedens imperium. ”Da det blev meldt ud, at jeg skulle til 
Charleston,” siger hun, ”spurgte andre Bosch-ledere, hvordan jeg fik 
fedtet mig til denne post. Det er i Bosch-selskabet det smukkeste 
sted at arbejde.”

 
LUKSUS TIL SYDSTATSPRISER
For at imødekomme væksten og populariteten for fritids- og for-
retningsrejsende har der været et boom i hotelåbninger og 

DE WBERRY’S TAGTERASSE

DE WBERRY CHARLESTON VÆRELSE

BELMOND CHARLESTON PLACE’S FONTAINE

BELMOND CHARLESTON PLACE’S TRAPPER

ANNONCE

Den
HirscHsprungske
samling

Oplev dansk kunst i 
verdensklasse på
Den Hirschsprungske 
Samling 
Vil du opleve hovedværker af de danske guldaldermalere, 
Vilhelm Hammershøis stille stuer, Anna Anchers stem- 
ningsmættede billeder eller P.S. Krøyers storslåede 
malerier, bør du lægge vejen forbi Den Hirschsprungske 
Samling i København. 

Museet rummer mere end 100 års dansk kunst fra det 
19. og starten af det 20. århundrede - fra den danske guld- 
alder til Skagensmalerne og symbolisterne.

Den Hirschsprungske Samling ligger ved det smukke 
Østre Anlæg i København. Museet, der er grundlagt af to-
baksfabrikanten og kunstsamleren Heinrich Hirschsprung 
og hans hustru Pauline, åbnede i 1911. Museet er indrettet 
med møbler og mange malerier på væggene, som giver 
en intim og hjemlig atmosfære. Hvert år kan du se flere 
udstillinger, deltage i omvisninger og Forskerkvarter, 
hvor vi sætter fokus på en udvalgt kunstner eller skjulte 
skatte fra arkivet. Du kan komme med til arrangementer 
og spændende events, hvor vi inviterer til alt fra croquis 
til foredrag og strikkecaféer.
 

Aktuel særudstilling 
– Den anden guldalder

Frem til den 12. januar 2020 kan museets gæster se 
særudstillingen Den anden guldalder. Johan Ludvig Lund 
over alle grænser. Udstillingen sætter fokus på guld- 
aldermaleren J. L. Lund (1777-1867), der spillede en vigtig 
rolle i det europæiske og danske kunstliv i første halvdel af 
1800-tallet. Som professor på Kunstakademiet uddannede 
han sammen med C.W. Eckersberg den generation af 
danske kunstnere, vi kender som guldaldermalerne. I ud-
stillingen indgår der flere værker af hans elever som Ditlev 
Blunck, Julie Lütken, J.Th. Lundbye og P.C. Skovgaard.  
Du vil også kunne se værker af kunstneren Caspar David 
Friedrich, der var Lunds nære ven.

Den Hirschsprungske Samling 
Stockholmsgade 20 
2100 København Ø
www.hirschsprung.dk

ANNONCE

Den
HirscHsprungske
samling

Oplev dansk kunst i 
verdensklasse på
Den Hirschsprungske 
Samling 
Vil du opleve hovedværker af de danske guldaldermalere, 
Vilhelm Hammershøis stille stuer, Anna Anchers stem- 
ningsmættede billeder eller P.S. Krøyers storslåede 
malerier, bør du lægge vejen forbi Den Hirschsprungske 
Samling i København. 

Museet rummer mere end 100 års dansk kunst fra det 
19. og starten af det 20. århundrede - fra den danske guld- 
alder til Skagensmalerne og symbolisterne.

Den Hirschsprungske Samling ligger ved det smukke 
Østre Anlæg i København. Museet, der er grundlagt af to-
baksfabrikanten og kunstsamleren Heinrich Hirschsprung 
og hans hustru Pauline, åbnede i 1911. Museet er indrettet 
med møbler og mange malerier på væggene, som giver 
en intim og hjemlig atmosfære. Hvert år kan du se flere 
udstillinger, deltage i omvisninger og Forskerkvarter, 
hvor vi sætter fokus på en udvalgt kunstner eller skjulte 
skatte fra arkivet. Du kan komme med til arrangementer 
og spændende events, hvor vi inviterer til alt fra croquis 
til foredrag og strikkecaféer.
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Kort efter, at man ankommer til byen, vil nogen fortælle dig om Charleston 
15. Det er hverken et sportshold eller en liste over seværdigheder - det er 
antallet af pund, besøgende kan forvente at tage på i vægt, når de har for-
kælet sig i byens berømte køkken, Nouvelle Lowcountry.

En af restauranterne, der sætter Charleston på det gastronomiske kort, er 
Husk (huskrestaurant.com), der er kendt for madlavning over et træfyret 

komfur, og som var den første af fire filialer, der åbnede i 
Syden og som af Diners Club betegnes som en af verdens 
50 bedste restauranter.

Hotelrestauranter konkurrerer seriøst med andre restau-
ranter, når det kommer til god mad - to fremragende 
eksempler er Hotel Bennetts Gabrielle (hotelbennett.
com) og Belmond Charleston Place’s Charleston Grill 
(charlestongrill.com), som har de bedste vinkort, jeg har 
set i Syden.

For frisk fisk og skaldyr, prøv Darling Oyster Bar (thedar-
ling.com), hvor man finder Charleston-fiskede rejer og 
majs - som man skal prøve mindst én gang, og som man 
kan blive afhængig af. Prøv også 167 Raw (167raw.com), 
en lille, afslappet fiske- og skaldyrsrestaurant, der serverer 
hummerruller, østers, fisketacos og ceviche.

Er man til cocktails, så styr mod baren på Spectator Hotel (thespectatorho-
tel.com), hvor Allen Lancaster blander imponerende kompositioner, Felix 
(felixchs.com) på King Street, hvor specialiteten hedder Felix Tonique, lavet 
med bl.a. cognac, eller Dewberry Hotel (thedewberrycharleston.com), der 
er adresse for verdens bedste Old Fashioned – lige min smag, og jeg prø-
vede et par mere bare for at være helt sikker.

Den største bidragyder til Charleston 15 må være Rodney Scotts BBQ (rod-
neyscottsbbq.com), der serverer de bedste spareribs syd for Nordstaterne.

MAD OG
DRIKKE

ALLEN LANCASTER SPEC TATOR HOTEL

RE JER OG MA JS CIT Y STABLE

dyre ombygninger af eksisterende 
ejendomme. De bedste hoteller er li-
geså luksuriøse som de bedste i New 
York og San Francisco, men til halv 
pris. Hotel Bennett på King Street er 
det nyeste, der åbnede i februar med 
179 luksuriøse værelser, en fabelag-
tig tagterrasse og en gourmetrestau-
rant.

En af Hotel Bennetts største ri-
valer ligger længere oppe ad ga-
den. Det 434-værelsers Belmond 
Charleston Place åbnede i midten 
af 1980erne (endnu et Riley-ledet 
initiativ) og havde dengang luksus-
hotelmarkedet for sig selv indtil for 
nylig. Nu har mindre ejendomme 
som det 155-værelsers Dewberry i 
en tidligere regeringsbygning, der 
blev beskadiget af orkanen Hugo, og 
Spectator, et stilfuldt art deco-hotel 
med 41 værelser midt i byen, givet 
tilrejsende førsteklasses overnatning 
til sydstatspriser.

Da jeg forbereder mig på at forla-
de Charleston, minder Leigh Handal 
mig om Charlestons smertefulde ad-
skillelse fra Storbritannien, og om at 
byen engang var ”den mest kosmo-
politiske koloni i Amerika, forbundet 
med navlestreng til Storbritannien. 
Det er derfor, briter føler sig hjemme 
her i dag.” Hun afslutter med, hvad 
hun siger, er et typisk sydstats-farvel. 
”Vær rar at hilse din mor.” 

AUTENTISKE AYURVEDA RETREATS 
I SYDINDIEN

FÅ MENTAL STYRKE & OVERSKUD
PÅ DIN KROPS BUNDLINJE

FORDYBELSE, NÆRVÆR & OMSORG
– DEN BEDSTE INVESTERING I DIG SELV

Hos Dr. Unni ved Kovalam strand
2 uger all inclusive fra 20.900 kr. i dbl. vær.

Sarovaram i Kerala Backwaters
2 uger all inclusive fra 21.900 kr. i enk. vær.

30 ÅRS ERFARING MED UNIKKE REJSER TIL INDIEN
33 117 117     GRACETOURS.COM

Ayurveda er verdens ældste sundhedssystem og effektiv til at balancere kroniske skavanker  
og livsstilssygdomme samt reducere stress. Du kan rejse på retreat i en gruppe med yogalærer,  

eller vi skræddersyer din rejse efter dine ønsker og behov.
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Det
lette

kontor
 

En let, bærbar computer er vigtig på forretningsrejser,
men hvilken skal man vælge?

AF DAVID PHELAN

D e bedste bærbare computere til forretningsrejsebrug 
rummer seriøs kraft i en let indpakning. Tidligere var 

lette computere enten kraftfulde og kostbare eller billige og 
mindre effektive. I dag er der heldigvis flere valgmuligheder, 
der både leverer god bærbarhed og god ydelse.

Der er dog stadig masser af overvejelser. Ønsker man 
brugervenlighed eller elegant design? Er skærmstørrelse den 
højeste prioritet? Behøver man Windows, eller er et Google 
Chrome operativsystem godt nok? Skal den synkronisere per-
fekt med din iPhone? Uanset dine præferencer, bør det ikke 
være til diskussion, at batteriet kan holde hele arbejdsdagen.

Alle laptops herunder blev valgt med bærbarhed som 
højeste prioritet, så der er ingen med 17-tommerskærm (alle 

har 13-tommerskærm, medmindre andet er angivet). Design, 
ydelse og værdi for pengene er også tildelt behørig opmærk-
somhed.

Vi kommer omkring tre operativsystemer: Microsofts Win-
dows, der tilbyder flest tilgængelige programmer, Apples Mac 
OS, som uden tvivl er det mest intuitive samt Googles Chrome 
OS, der fungerer bedst med internetforbindelse.

HUAWEI MATEBOOK 13
Fra kr. 6.999 med i5, kr. 9.999 med i7
consumer.huawei.com/dk

Huawei MateBook 13 er en bærbar 
Windows-computer, der er slank, 
kraftfuld og konkurrencedygtig. Den 
kan bl.a. prale af et berøringsfølsomt 
display, der responderer prompte. 
Aluminiums-chassiset er let og klas-
sisk med et tastatur, der er fast, men 
behageligt at bruge. Den har mas-
ser af kræfter, og de interne blæsere 
holder den kølig selv under stærk 
belastning. Efter ti timer går bat-
teriet på hæld, hvilket er dårligere 
end Macbook Air, men denne har et 
hemmeligt våben - hurtigopladning. 
Tilslut den til lysnettet i 15 minutter, 
og man får to og en halv times ekstra 
brug. En fingeraftrykssensor i tænd/
sluk-knappen giver sikker oplåsning. 
Endelig er den kun en anelse tungere 
end Apples bærbare, 1,28 kg.

APPLE MACBOOK AIR
Fra kr. 8.293
apple.com/dk

Den nye MacBook Air er intet mindre end fantastisk. Da den blev afsløret for ti år siden, var 
den banebrydende, men er siden gledet bagud - indtil nu. 13-tommerskærmen er i høj op-
løsning, lysstærk og med god dybdevirkning. Alligevel er den supertynd og med 1,25 kg me-
get let (bemærk, at den ultimativt bærbare 12-tommers MacBook vejer endnu mindre, 0,92 
kg, men bliver slået af Air i andre henseender). Tastaturet er ligeså behageligt til en hurtig 
e-mail som til den trebinds-roman, du drømmer om at skrive. Der er fingeraftrykssensor 
i tænd/sluk-knappen, så kun du har adgang til dine forretningskritiske dokumenter. Bat-
teriet varer en fuld arbejdsdag, faktisk op til 13 timer. Vælg mellem sølv, den mørkere Space 
Grey og en guldfarvet finish. Bemærk, at den ældre MacBook Air stadig er tilgængelig (kr. 
7.630), men den har ikke fingeraftrykssensor eller skærm i samme opløsning som den nye.

DELL XPS 13
Fra kr. 7.938
dell.com/da-dk

Dells bærbare computere har i årevis været solide arbejdsheste, og den nyeste 
model har yderligere forbedringer, herunder en mærkbar forlængelse af batteriets 
levetid. Den kan fungere i op til 21 timer, men vælger man modellen med den su-
per skarpe 4K-skærm, må man nøjes med fire timer. XPS 13 er en prisoverkommelig 
Windows-maskine, der kører stærkt og har god samlekvalitet. Den 13,3-tommers 
skærm har så smal en ramme, at computeren ikke virker større end en 11-tommers 
model. Dell-produkter er kendt for alsidig tilpasning, så man eksempelvis kan væl-
ge mellem en Full HD- eller 4K-skærm til visning af billeder og film. Endelig er der 
tre farver at vælge imellem: Rosenguld, sølv/sort og en tillokkende frost/hvid kom-
bination. Softwarepakken inkluderer Dell Power Manager, der kontrollerer batteri-
forbruget og et program til at forbinde den bærbare computer med telefonen. Dell 
XPS 13 vejer 1,23 kg.
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GOOGLE PIXELBOOK
Fra kr. 8.032
amazon.co.uk

Googles operativsystem, Chrome OS, be-
høver forbindelse til internettet for nogle af 
sine funktioner – vær opmærksom på, at det 
kan være et problem, når man sidder i et fly. 
Mange af dens apps er kendt fra telefoner, 
såsom Gmail, Google Drive og Google Calen-
dar. Nogle Chromebooks er billigere end Win-
dows-computere, men design, samlekvalitet, 
hastighed og den flotte 12,3-tommers skærm 
gør denne Pixelbook dyrere. Den fungerer 
også som tablet med et 360-graders hængsel, 
så tastaturet kan foldes til en fod. Batteriet va-
rer op til ti timer, og den vejer 1,1 kg.

MICROSOFT SURFACE LAPTOP 2
Fra kr. 10.070
microsoft.com/da-dk

Denne attraktive, bærbare computer fra Microsoft har et tastatur med blødt Alcantra-stof, der fungerer 
som en behagelig håndledsstøtte, og den har store taster for optimal skriveoplevelse. Berøringsskærmen 
er i høj opløsning, og den store trackpad har multitouch-genkendelse. Vægten er 1,25 kg, og det er et 
hurtigt arbejdsredskab, hvad enten man arbejder på et dokument eller afspiller video, ligesom batteriet 
har tilstrækkelig levetid til en dags brug, op til 14,5 timer. Surface Laptop 
2 findes i et smart farvevalg - platin, bordeaux, koboltblå og sort/sort. 
Man kan vælge basis-konfiguration og tilføje lager, øge hukommelsen 
og skifte processor.

ACER SWIFT
7 SF714-51T
Fra kr. 8.997
acer.com/ac/da/dk/content/home

Acer er med under 1 cm supertynd i forhold til rivalerne. Med den 
store 14-tommers skærm er den ikke billig, men den er afgjort smuk. 
Som andre her har den fingeraftrykssensor i tænd/sluk-knappen, og 
webcam er integreret i tastaturet for at gøre skærmrammen så tynd 
som muligt. Den aktuelle model inkluderer 4G LTE, så man kan blive 
tilsluttet næsten overalt med det rigtige SIM-kort. Det er svært at sætte 
et stort batteri i så tynd en computer, men forvent ti timers strøm. Tynd 
betyder også let - den vejer kun 1,2 kg.

HP ENVY 13
Fra kr. 3.499
8.hp.com/dk/da/home.html

Envy 13s karakteristiske design har et hængsel til skærmen, 
så tastaturet kan fungere som fod. Der er masser af sikker-
hedsfunktioner, fra fingeraftrykssensor til en skærm, som 
andre vanskeligt kan læse over skulderen. Der er tillige en 
fysisk ”dræber-knap” til webkameraet. Skærmen er lysstærk 
og skarp, hvilket gør den god til at vise film, hvis udvalget på 
flyet ikke opfylder ønskerne. Lyden i stereohøjttalerne er frem-
ragende, da den leveres af Bang og Olufsen. Batteriets levetid 
opgives til 14 timer, og så er den let, 1,18 kg.

Hansen Toft er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for Executive Search & Selection og Leadership Consulting  
med kontorer i Aarhus, København og Kolding. Vi har én af branchens største researchafdelinger og tilbyder som de 

eneste på markedet to års garanti på ansættelser som standard. Med fødderne solidt plantet i dansk erhvervsliv rådgiver, 
rekrutterer og inspirerer vi ledere til at navigere i en verden af uforudsigelighed og konstant forandring.

1000+
ledervurderinger

i 2018

80+
lederudviklingsforløb

i 2018

2
års garanti  

på ansættelser

90+
CXO- og bestyrelses-

ansættelser i 2018

235+
lederansættelser 

samlet i 2018

Aarhus, København og Kolding · hansentoft.dk

De fleste ledere har som en naturlig ambition at 
komme helt til tops i hierarkiet. Alligevel bliver 
mange overraskede over, hvor stort skridtet er fra 
CXO til CEO. 

For det sidste skridt op ad karrierestigen er langt 
større end de foregående, og der er primært tre 
fundamentale forskelle, du skal være forberedt på. 
Ellers bliver der så koldt på toppen, at du får svært 
ved at trives og i sidste ende overleve deroppe.

Det har vores CEO, Karl Kristian Hansen skrevet et 
indlæg om på hansentoft.dk/blog. Her finder du 
også anden inspiration til at udvikle dit lederskab 
og din lederkarriere.

Hos Hansen Toft rekrutterer og rådgiver vi årligt 
CXO’er og CEO’er i hele Danmark. Hvis du følger 
Hansen Toft på LinkedIn, får du både vores 
blogindlæg og jobannoncer direkte i dit newsfeed.

Derfor er der koldt på toppen
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ANKER POWERCORE + 26800
Fra kr. 644
Div. internetbutikker

De fleste batteripakker er kun kraftige nok til at oplade en telefon, men denne kan 
oplade en bærbar computer og har tillige USB- og USB-C-stik for større alsidighed. 
Ideel, når man f.eks. ikke kan komme i nærheden af en stikkontakt.
 

TWELVE SOUTH PLUGBUG DUO
Fra kr. 349
apple.com/dk

PlugBug Duo er en multifunktionsoplader til international brug. Man kan tilslutte 
to USB-kabler for opladning, eksempelvis tablet og telefon, ligesom man kan til-
slutte en Macbook Air til samme stik. Den indeholder fem forskellige adaptere til 
brug i de fleste lande.

MICROSOFT SURFACE ARC MOUSE
Fra kr. 444
microsoft.com/da-dk

Hvis det eneste, du mangler på dit skrivebord, er en ordentlig mus, vil denne fra 
Microsoft muligvis passe. Musen har en ergonomisk behagelig form og bliver helt 
flad, når den ikke bruges, hvilket samtidig slukker for den. Batteriet varer op til seks 
måneder.
 

MOSHI SYMBUS Q COMPACT USB-C DOCK
Kr. 1.246
moshi.com

Der er nærmest tale om en elektronisk schweizerkniv. Mange nye, bærbare com-
putere har kun USB-C-stik, så alle gadgets, man plejede at kunne tilslutte via al-
mindelige USB-kabler, passer ikke. Denne dock forbindes til USB-C-stikket på den 
bærbare computer, hvormed man får to USB-stik i fuld størrelse. Tilslutter man den 
stikkontakten, kan man oplade sin bærbare computer. Hvis din telefon har trådløs 
opladning, lægger du den blot ovenpå Moshi Symbus.

Andre
rejsegadgets

ASUS ZENBOOK 3
Fra kr. 10.257
asus.com/dk

ZenBook 3s design er med sine raffinerede gulddetaljer en skønhed. 
Når man løfter den, forstår man, hvor meget arbejde, der er 
lagt i at holde vægten nede - det er den letteste bærbare 
computer i denne test, lige under 1 kg. Ligesom HP Envy 
13 har ZenBook 3 et hængsel, der kan folde tastaturet og 
øge lufttilførslen nedenunder. Den lyder godt takket være 
højttalere fra Harman Kardon, og en ultra tynd ramme sikrer, at 
HD-skærmen stråler. Batteriets levetid er op til ni timer.

Focus on the

       need for

  sustainable    
              energy  

At the Energi Danmark Group, we focus on the need 
for sustainable energy. As electricity consumer, you 
can contribute to the green transition by purchasing 
environmentally friendly electricity. 

You can also use the flexibility in your consumption. 
This way, your company can achieve extra earnings 
and contribute to a sustainable energy system at the 
same time. 

We support UN Sustainable Development Goal 7: 
Affordable & Clean Energy.

Aslak, Customers

Energi Danmark Group

For more information:

Viggo Aavang Jensen
Head of Sales Denmark
tel. +45 8742 6203 
e-mail: vaj@energidanmark.dk

www.energidanmark.com

Is your electricity agreement ready for a sustainable future? 

Aarhus
Copenhagen
Odense

Malmö
Stockholm
Gothenburg

Helsinki
Vaasa
Kuopio

Oslo
Trondheim

Hamburg
Leipzig
Osnabrück
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Flyv i fred
 

De nyeste hovedtelefoner
kombinerer fremragende lyd
med smart design

AF DAVID PHELAN

G ode hovedtelefoner er for mange rejsende 
uvurderlige. Uanset om man sidder i et tog el-

ler et fly, er støjdæmpning en luksus. Mens mange 
flyselskaber udlåner hovedtelefoner på de dyreste 
klasser, er der ikke samme service, hvis man sidder 
længere tilbage i flyet, og selv på business class er 
hovedtelefonerne sjældent gode.

Bemærk, at støjisolering, hvor hovedtelefonerne 
danner en barriere mellem dig og omverdenen, er 
forskellige fra støjdæmpende. Sidstnævnte er et 
smart elektronisk system, der måler omgivelsesstøj 
ved hjælp af en indbygget mikrofon. Denne støj 
vendes til modfase og tilføres lydkilden i hovedtele-
fonerne. Populært sagt eliminerer denne ”anti-støj” 
den virkelige støj. Det lyder måske underligt, men 
det fungerer.

To af de her nævnte hovedtelefoner mangler 
ikke støjdæmpende teknologi – det gælder Apples 
AirPods og Sennheisers Momentum Free trådløse 
ørepropper. Begge spiller højt nok til at overdøve 
en jetmotor, men kombiner dem med en gadget 
som eksempelvis Twelve South Airfly – så er man 
godt kørende.

De nyeste hovedtelefoner på markedet har gen-
opladelige batterier, der let holder til de længste 
flyvninger, så vælg blot lydkilde, læn dig tilbage og 
slap af.

SONY WH-1000XM3
Fra kr. 2.009

sony.dk

Sony fremstiller nogle af de bedste, trådløse hovedtelefoner, og disse 
er de eneste med bedre støjdæmpning end Bose. Visse støjdæmpende 
teknologier kan føles trykkende for ørerne, men her fungerer det le-
vende og behageligt. Sonys hovedtelefoner leverer også enestående 
lyd, når støjdæmpningen er slået fra, og lyden er rig og detaljeret med 
masser af bas, der ikke overdøver finere toner. WH-1000XM3 er kom-
fortable til selv den længste flyvning, og batterilevetiden er op til 30 
timer, ligesom en ti minutters opladning giver fem timers lyttetid. For 
at høre, når nogen taler til en, skal man blot føre sin hånd op til venstre 
øreprop, så lader en mikrofon omverdenen komme ind. Vælg mellem 
diskret sort eller raffineret off-white.

NURAPHONE G2
Fra kr. 2.990

nuraphone.com

Nuras hovedtelefoner er usædvanlige – de ikke alene omslutter ørerne, 
men har desuden interne propper, som stikker ind i øregangene. Det 
tager nogle få dage at vænne sig til dem, men lyden er uovertruffen. 
Først skal man oplære hovedtelefonerne ved hjælp af en medfølgende 
smartphone-app, der spiller testtoner, mens en indvendig mikrofon 
måler ørernes respons. Appen beregner derefter din høringsprofil – og 
forskellen er mærkbar. Nuraphone hovedtelefoner fik sidste år støjre-
duktion via en softwareopdatering, og det fungerer godt. Opdaterin-
gen inkluderede også ”social mode”, der tænder for en ekstern mikro-
fon, så man kan høre, når nogen taler til dig, styret vha. et touch-panel 
eller appen. Batteriets levetid er 20 timer.

HUAWEI FREEBUDS 3
Fra kr. 1.399 (november)

consumer.huawei.com/dk

Huawei kan så meget, og selskabets kommende (i starten af november) stereote-
lefoner med aktiv støjreduktion er værd at kaste sin kærlighed på. De nye earbuds 
er de første trådløse høretelefoner, der både understøtter støjreduktion under te-
lefonopkald og støjeliminering i realtid – dette kan styres med et dobbelt-tap på 
venstre earbud. Stereolyden er uovertruffen, og støjreduktionen er imponerende ef-
fektiv. Huaweis FreeBuds 3 er minimalistiske, fås i sort og hvid og kommer i et oplad-
ningsetui, der nemt opbevares i lommen. Med blot en times opladning får man fire 
timers funktion, og med opladningsetuiet er der imponerende 20 timers playback. 
Udover selvforkælelse er FreeBuds 3 naturligvis en oplagt 
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SENNHEISER MOMENTUM FREE
Fra kr. 1.301

da-dk.sennheiser.com

Disse små hovedtelefoner/ørepropper passer tæt ind i ørerne, og 
den stramme pasform støjisolerer godt i mangel af aktiv støj-
dæmpning. Kablet vikles om halsen, hvilket forhindrer propperne 
i at falde på gulvet, hvis de forlader ørerne. Hvor disse hovedte-
lefoner virkelig skiller sig ud er i den uovertrufne gode lydkvalitet 
med dyb og præcis bas og overbevisende detaljer. Det er sandsyn-
ligvis de bedst lydende ørepropper - sofistikerede og lette at bruge. 
Batteriets levetid er seks timer, og den smukke lædertaske har ikke 
opladningsfunktion.

SONY WF-SP700N
Fra kr. 841

sony.dk

Støjdæmpende ørepropper er sjældne, men Sony har opnået det 
med dette trådløse sæt. De passer godt i ørerne takket være spid-
ser, der medfølger i forskellig størrelse. Lyden er god, og prisen er 
konkurrencedygtig. Da de er små, er batteriets levetid på tre timer 
meget kortere end flere rivalers, men etuiets opladefunktion gi-
ver yderligere seks timer. En anden ulempe er en lidt fjumret par-
ringsproces, der kræver, at man tager venstre øreprop ud af op-
ladningsetuiet for at linke denne til enheden, mens den højre skal 
blive i etuiet, indtil parringen er fuldført. Da de er svedtætte, er de 
også gode til eksempelvis træning. Fås i hvid, sort, lyserød og gul.

BOSE QUIET COMFORT 35 II
Fra kr. 1.590

bose.dk

Bose har længe styret markedet for støjdæmpning og ville gøre det 
stadig, hvis det ikke var for Sony. De seneste Quiet Comfort-hovedtele-
foner har lette, behagelige ørekopper og et polstret hovedbånd. Desig-
net er flere år gammelt, men det har langsomt og elegant udviklet sig. 
Batteriets levetid er 20 timer, når de bruges trådløst. De er kompatible 
med Alexa og Google Assistant, hvis de er tilsluttet din telefon, og de 
har internetadgang, som aktiveres ved et tryk på knappen på venstre 
ørekop. Samme knap kan også justere støjdæmpningsniveauet. Lyden 
er intens - solid og behagelig med stor troværdighed og gode bastoner. 
Der er en klassisk sort og en mere smart sølvfinish at vælge imellem.

JBL TUNE 600BTNC
Fra kr. 398

dk.jbl.com

JBLs trådløse hovedtelefoner er et rigtig godt tilbud, der kombinerer 
komfort og stærk lyd. Dette er hovedtelefoner på øret - hvilket vil sige, 
at de ikke omslutter ørerne. De kan foldes fladt, så de ikke fylder meget 
i håndbagagen, og batteriets levetid er 12 timer (22, hvis støjdæmp-
ning er slukket). Støjdæmpning er ikke så fantastisk som på Sony og 
Bose, men den er stadig god. Som man nok kan forvente af prisen, 
er kvaliteten ikke i samme liga som de øvrige hovedtelefoner nævnt 
her, men de er robuste - dog skal man være opmærksom på, at plast-
ørekopperne let kan ridses, og at der ikke medfølger etui. De fungerer 
godt og har en afslappet pasform. Man kan vælge sin yndlingsfarve, 
forudsat at den er sort, blå, lyserød eller hvid.

BEATS STUDIO 3 WIRELESS
Fra kr. 1.844

apple.com/dk

Nu, hvor Apple ejer Beats, har de installeret chippen, der findes i de ori-
ginale AirPods, over i disse hovedtelefoner, hvilket giver problemfri for-
bindelse til Apple-gadgets. Beats er bedst kendt for sin dunkende bas, 
og hvis det er det, man er interesseret i, skuffer disse ikke. Hovedtelefo-
nerne bruger noget, der hedder Adaptive Noise Cancelling, med hvilket 
det flere gange i sekundet justerer for det omgivende støjniveau. Trods 
dette kommer de ikke op på siden af Sonys. De store, bløde ørekopper 
og hovedbøjlens let insisterende greb gør Beats gode til støjisolering, 
også inden man tænder for støjdæmpningen. Med 22 timer er batteri-
ets levetid nok til at flyve dig til den anden side af Jorden.

APPLE AIRPODS
Fra kr. 1.222

apple.com/dk

Apples trådløse ørepropper er blevet opgraderet med en ny chip, der 
betyder, at man kan tilkalde Siri, ligesom der er ekstra funktioner som 
hurtigere forbindelse til din iPhone. De fås med et valgfrit etui, der op-
lader propperne trådløst. De er fremragende til håndfri telefonopkald 
med en taletid på nu tre timer i forhold til tidligere to. Batteriets leve-
tid er fem timer med 19 timers opladning i etuiet, mens 15 minutters 
opladning giver tre timers lytning. Lydkvaliteten er fantastisk, og der 
er smarte touch-funktioner: Fjerner man én af propperne for at tale 
med nogen, stopper musikken, indtil man igen isætter den. AirPods 
fungerer med alle Bluetooth-kompatible telefoner, men er bedst med 
Apple-enheder.

BOSE SLEEPBUDS
Fra kr. 2.287

bose.dk

Det kan for mange være svært at falde i søvn på et frem-
med hotel, men Sleepbuds kan hjælpe. Disse bittesmå, 
superlette øre-enheder hjælper dig til at slumre ved 
hjælp af blide lyde. De slutter tæt i øregangene, og man 
kan vælge mellem forskellige baggrundslyde, herunder 
stille regn, en klukkende bæk og hvid støj.

 

FLARE AUDIO ISOLATE
Fra kr. 202

flareaudio.com

Nogle gange kan man godt ønske sig virkelig tavshed, 
og ørepropperne i flyselskabernes velværeetui klarer 
sjældent opgaven. Flares Audio Isolate blokerer al lyd 
ved hjælp af en solid metalkerne med skumgummi, der 
sikrer en lun og god pasform. Skumgummiet leveres i tre 
størrelser og kan skiftes. Andre modeller, som Sleeep, er 
beregnet til søvn, ligesom man kan vælge ørepropper 
med titanium- eller guldkerner til en højere pris.

 

TWELVE SOUTH AIRFLY
Fra kr. 289

Div. danske
internetbutikker

Denne smarte tingest 
gør dig i stand til at bru-
ge trådløse hovedtelefo-
ner i luften. Med et stik 
sluttes Twelve South Air-
fly til underholdningssystemet 
i flyet, hvorefter du har trådløs 
forbindelse til dine Bluetooth-
hovedtelefoner.  Den enkle 
og effektive gadget fungerer 
også sammen med f.eks. un-
derholdningssystemer i fit-
nesscentre.

Andre
øregadgets
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ONEWORLD SKYTEAM STAR ALLIANCE

Ruby Sapphire Emerald Elite Elite Plus Silver Gold

Loungeadgang √* √ √ √

Prioritets-check-in √ √ √ √ √ √

Fast track i security √ √ √*

Prioritets-boarding √** √** √ √ √

Prioritets-bagageudlevering √ √ √ √ √

Foretrukket eller reserveret sædevalg √ √ √ √ √

Prioritet på venteliste og stand-by √ √ √ √ √ √ √

Ekstra bagage tilladt √*** √**** √ √ √**

Garanteret plads ved udsolgt afgang √

* Kun business class-lounger

** Undtaget British Airways

*** Ekstra 15 kg vejet eller 23 kg inkl. lille taske

**** Ekstra 20 kg vejet eller

ekstra kuffert inkl. lille taske

* I visse lufthavne

** Ekstra 20 kg vejet eller ekstra 

kuffert inkl. lille taske

Alliance-
medlemmer

ONEWORLD
Antal flyselskaber: 13
American Airlines, British Airways, 
Cathay Pacific, Finnair, Iberia, 
Japan Airlines, LATAM, Malaysia 
Airlines, Qantas, Qatar Airways, 
Royal Jordanian, S7 Airlines, Sri 
Lankan Airlines
Plus
Fiji Airways (Oneworld Connect-
partner med mulige andre regler), 
Royal Air Maroc (forventet med-
lem medio 2020)
Antal lounger: ca. 650

SKYTEAM
Antal flyselskaber: 19
Aeroflot, Aerolineas Argenti-
nas, Aeromexico, Air Europa, Air 
France, Alitalia, China Airlines, 
China Eastern, Czech Airlines, 
Delta Air Lines, Garuda Indonesia, 
Kenya Airways, KLM, Korean Air, 
MEA, Saudia, TAROM, Vietnam 
Airlines, Xiamen Air
Antal lounger: ca. 750

STAR ALLIANCE
Antal flyselskaber: 27
Adria Airways, Aegean Airlines, 
Air Canada, Air China, Air India, 
Air New Zealand, ANA, Asiana Air-
lines, Austrian Airlines, Avianca, 
Avianca Brasil (forlader alliancen 
1. September 2019), Brussels Air-
lines, Copa Airlines, Croatia Airli-
nes, Egyptair, Ethiopian Airlines, 
EVA Air, LOT Polish Airlines, Luft-
hansa, SAS, Shenzhen Airlines, 
Singapore Airlines, South African 
Airways, Swiss, TAP Air Portugal, 
Thai Airways, Turkish Airlines, 
United
Antal lounger: +1.000

På niveau med loyalitetsprogrammer
 

Rejser man regelmæssigt, er det fornuftigt at deltage i loyalitets-
programmet for det luftfartsselskab, man oftest benytter. De fleste 
større luftfartsselskaber – undtaget lavprisselskaber - hører til en af 
de tre luftfartsalliancer, Oneworld, Skyteam og Star Alliance.

Den ene alliance er formentlig ikke bedre end de andre, men 
en af dem vil sikkert passe dig bedre end de andre på grund af din 
bopæl, de destinationer, du regelmæssigt besøger, eller det fly-
selskab, du regelmæssigt benytter. Husk, at der også er finansielle 

produkter tilknyttet alliancerne, hvilket betyder, at man kan få for-
dele af kreditkort, der er knyttet til dem.

Når man stiger gennem niveauerne i sit flyselskabs loyalitets-
program, stiger man også gennem niveauerne i flyselskabets alli-
ance, sådan at man har fordele i alliancens øvrige medlems-flysel-
skaber, herunder indtjening og forbrug af point (også kaldet miles) 
og adgang til lounger. Her følger en guide til alle mulige fordele.

SMART 
TRAVELLER

 

Se ruteforslag til en kør-selv ferie i Alaska her: 
www.danexplore.dk/jp13  

Har du spørgsmål til din kør-selv ferie til Alaska?
Så kontakt Troels på tlf. 87 12 49 33 eller th@danexplore.dk

Èt er sikkert, når du tager på kør-selv  
ferie i Alaska. Køreturen er en stor 
og helt naturlig del af din rejse, fordi  
meget af Alaskas rå og vidunderlige  
natur ligger lige der, hvor du alligevel 
kører. 

Du kan leje både bil og motorhome i Alaska, 
men vær opmærksom på, at Alaska har en del 
grusveje, som du ikke må køre på med nogle  
køretøjer. Derfor er det en rigtig god idé at have 
styr på ruten hjemmefra.

Som skabt til at være udendørs
Alaska er som skabt til dig, der elsker at opholde 
dig udendørs i flere timer. Er du relativt godt  
gående og har du et par gode vandrestøvler? 
Så vil du elske Alaska. De ekstra kilometer, som 
det kræver at komme helt tæt på gletsjere, 
længere ind i nationalparker og til afsides  
kyststrækninger, er hele rejsen værd.

Den absolutte højsæson for kør-selv ferier 
i Alaska er juli måned. Du kan dog sagtens  
besøge delstaten fra midt maj og frem til  
slutningen af september uden, at det bliver alt 
for koldt. Det er også værd at nævne, at Alaska  
ligger langt mod nord. Det betyder nemlig, at 
sommernætterne er lange og lyse, og at du får 
en hel del ekstra timer i døgnet til at spotte for 
eksempel bjørne, elge og ørne.

Kombinér kør-selv ferie med 
krydstogt

Vil du gerne opleve så meget som muligt, men 
har du begrænset tid? 
Så overvej at kombinere din kør-selv ferie i 
Alaska med et krydstogt. Et krydstogt er en  
underholdende og helt speciel mulighed for at 
opleve en stor del af Alaskas afsides og unikke 
natur, som ligger langs kysten. 

Et besøg i Kennecott Kobberminen er som 
at tage på en tidsrejse. Intet har ændret sig 
siden minen lukkede i 1938, og det er som 
at tage et skridt tilbage i tiden, til lige netop 
det øjeblik, hvor arbejdet stoppede og alle  
forlod minen på én gang. 

Kennecott Kobberminen er lige dele spø-
gelsesby og en historisk overlevering fra en 
tid, hvor det handlede om hårdt arbejde og 
overlevelse. Rundvisningen tager ikke mere 
end et par timer, men det er en fantastisk 
oplevelse for de historieinteresserede, store 
som små.

3. I kajak mellem isbjergene

I Valdez anbefaler jeg en heldagstur i hav-
kajak til Colombia gletsjeren i Prince William 
Sound. 

Gletsjeren har skabt en imponerende 
fjord, som er strøet med flydende isblå og  
hvide isbjerge, som du navigerer imellem  i  
din havkajak. 

Turen inkluderer også en uforglemmelig  
frokost på en ø midt i fjorden, hvor synet 
og lyden af den kælvende gletsjer konstant 
minder dig om naturens enorme kræfter. 

ANNONCE

3 oplevelser du ikke vil gå 
glip af i Alaska
Uanset om du har to, tre eller fire uger til at 
opleve Alaska, så findes der tre oplevelser, 
som vores Alaska-ekspert Troels anbefaler.

Her får du Troels’ bud på både en kendt, en 
ukendt og en lidt overset oplevelse i Alaska.

1. Alaskas mest berømte nationalpark

Du må kun køre de første 20 kilometer ind i 
Denali Nationalpark selv. Derfor anbefaler 
jeg, at du benytter den autoriserede bus ved 
parkens hovedindgang, og tager den 4-6  
timers køretur (afhængigt af årstid) rundt i 
den UNESCO-beskyttede nationalpark. 

Denali Nationalpark er ikke kun hjemsted for 
Nordamerikas højeste punkt, Mount Denali 
(6.190 meter), men også et stort antal bjørne, 
ulve, elge og ørne. 

Nationalparken er et paradis for wildlife- 
entusiaster, hvor du finder alt fra brusende 
floder til frodige dale samt vidtstrakte og 
uberørte sletter. Det er Alaskas natur når den 
er bedst.

2. Tidskapslen Kennecott Kobbermine

Kennecott Kobberminen ligger i Wrangell-St. 
Elias Nationalpark & Reservat. Nationaparken 
er i sig selv et besøg værd, fordi du både kan 
riverrafte, vandre på gletsjere og overnatte i 
helt unikke og autentiske små byer langt fra 
alfarvej.

Kør-selv ferie i Alaska: 
Inspiration til en kendt, en 
ukendt og en overset oplevelse
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BØGER AF METTE DE FINE LICHT

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

CONTENTPUBLISHING

Mai-Britt Poulsen, Pernille Erenbjerg,  
Thomas Thune Andersen & Matias Pollmann-Larsen

Dronningens  
  nye klæder
DEN DANSKE MYTE  
OM KØNSDIVERSITET

Et job er noget,
du scorer

”Tak for din ansøgning. Vi vil gerne se 
dig til samtale på mandag kl. 14,” lyder 
det. Men er du klar? 
Alt for mange jobsøgere møder usikre 
eller uforberedte op til jobsamtaler. Re-
sultatet er afslag. Det er synd for jobsø-
gerne. Og arbejdsgiverne ærgrer sig. I 
en undersøgelse peger arbejdsgiverne 
netop på manglende forberedelse til 
jobsamtalen som den mest irriterende 
jobsøgeradfærd. Men mange jobsø-
gende ved ikke, hvordan de skal gøre. 
Det stiller forfatter og karriererådgiver 
Steen Kræmer Rasmussen skarpt på i 
sin nye bog, efterfølgeren til bestselle-
ren Hit med jobbet (2015). I Scor jobbet 
til samtalen giver han råd og vejledning 
til alle aspekter af jobsamtalen. Lige fra 
forberedelsen over det første ”goddag” i 
receptionen til kropssprog og den gode 
afslutning. Scor jobbet til samtalen læ-
rer dig, hvordan du forbereder dig, og 
hvordan du er dén udgave af dig, som 
intervieweren ansætter. Du lærer blandt 
andet at: forvandle nervøsitet til spæn-
ding, give det rigtige førstehåndsind-
tryk, lave den stærkeste forberedelse, 
svare rigtigt på de svære spørgsmål, 
bruge gode eksempler til at vise, hvor-
dan du passer til jobbet. Bogen er skre-
vet til alle, der gerne vil gøre sig umage 
til jobsamtalen. Lige fra den ufaglærte 
til erhvervslederen og akademikeren. 
Steen Kræmer Rasmussen er uddannet 
cand.merc. og journalist og har tidli-
gere været med til at ansætte mange. 
Han har undervist og rådgivet flere end 
10.000 jobsøgende og talt med perso-
nalechefer, rekrutteringskonsulenter, 
HR-medarbejdere og ejerledere om re-
kruttering.

Scor jobbet til samtalen
Forlaget Linje H, 229 kr.

Modig eller
dumdristig?

Året er 1984. Hele verden frygter AIDS. 
Henrik Egede-Lassen er 19 år og på 
backpackertur til eksotiske lande, da 
alle omkring ham frygter, at han er 
ramt af den dødelige sygdom. Hen-
rik Egede-Lassen lover sig selv, at hvis 
han overlever, vil han rejse ud og se 
en levende Komodovaran. Det gør han 
heldigvis – overlever, altså – og mødet 
med Komodovaranen fører til en lang 
række oplevelser over hele verden. De 
oplevelser har han nu samlet i bogen 
Hvis jeg overlever det her – bliver det en 
god historie. Bogen er fyldt med fortæl-
linger fra hele verden, krydret med bille-
der, der understreger, at Henrik Egede-
Lassen har været flere steder og besøgt 
flere sjældne dyr og menneskestammer 
end de fleste af os andre. I dag er han 
naturfotograf, foredragsholder, tv-vært 
og grundlægger af både Albatros Ad-
venture og Zoomedia. Bogens historier 
viser, hvor langt man kan komme med 
en stor portion kærlighed og respekt for 
naturen – og ikke mindst et positivt livs-
syn. Nogle kalder det dumdristighed, 
andre vovemod. Men selvfølgelig kan 
man smugle et kamera ind i en kon-
fliktzone på Borneo uden at blive taget 
af myndighederne. Og kommer der en 
løveflok ind på den lodge i Afrika, hvor 
man bor, må man gemme sig i poolen. 
Endelig kan man da også bruge et kol-
laps med en skadet fod i midt Malaysias 
regnskov som en slags ufrivillig pause 
fra eventyret til at skrive sine historier 
ned – til stor glæde for alle os, der nu 
kan læse dem og føle, at vi selv har væ-
ret med på eventyrene. 

Hvis jeg overlever det her
– bliver det en god historie
Turbine, 249,95 kr.

Derfor tager
Tyskland ikke
det europæiske
lederskab på sig
Vesten er på fuldt tilbagetog. De angelsaksiske magter træk-
ker sig tilbage til fantasier om tabt storhed. Populister over hele 
Europa råber op om, at immigration og globalisering er et pro-
dukt af et skændigt system, drevet af usynlige herrer uden no-
gen nationale troskabsforhold. I Rusland smiler Vladimir Putin, 
mens Østersølandene og Visegradlandene skælver og Europa er 
svagt og splittet. Tilbage står ét spørgsmål: Hvem er Europas le-
der? Ny bog peger på Tyskland. Men hvorfor tager tyskerne ikke 
lederskabet på sig? I Den korte historie om Tyskland forklarer 
ph.d. James Hawes, hvorfor det er så svært for tyskerne at for-
ene, forstærke og lede Europa – og hvorfor det er så svært for re-
sten af Europa, inklusive Danmark, at stole på tysk ledelse. Best-
sellerforfatteren James Hawes fortæller kort og præcist historien 
om Tyskland – Europas mest beundrede og frygtede land – hele 
vejen fra Julius Cæsar til Angela Merkel. Og den historie er vigtig 
at fortælle netop nu, hvor Europa mangler sammenhold. Den 
korte historie om Tyskland er udgivet i 15 lande og har solgt over 
100.000 eksemplarer alene i UK. James Hawes er ph.d. i tysk fra 
University of Oxford og har undervist i tysk på universiteterne 
i Maynooth, Sheffield og Swansea. Han har udgivet ni bøger, 
heraf én på dansk. Speak for England (2005) forudsagde Brexit, 
mens Englanders and Huns (2014) blev indstillet til “Paddy Po-
wer political books of the year awards” i 2015.

Den korte historie om Tyskland
Forlaget Bilgrav, 249 kr.

Den danske myte
om ligestilling

Vi danskere placerer ofte os selv i fører-
sædet, når det gælder kønsbalancen 
på ledelsesgangene. Vi kan godt lide at 
fortælle os selv og hinanden, at gratis 
uddannelse til alle og kvindernes mu-
lighed for lang barselsorlov giver os et 
samfund, hvor alle har lige muligheder 
for at nå ledelsesstolen – også på tværs 
af køn. Men virkeligheden er en helt an-
den. Det viser en ny bog skrevet af fø-
rende danske erhvervsnavne: Mai-Britt 
Poulsen (Senior Partner & Managing 
Director i Boston Consulting Group), 
Pernille Erenbjerg (næstformand I be-
styrelsen for Millicom), Thomas Thune 
Andersen (bestyrelsesformand i Ørsted) 
og Matias Poll-mann-Larsen (Principal 
i Boston Consulting Group). I Dron-
ningens nye klæder stiller de med 
glimt i øjet skarpt på den danske myte 
om kønsdiversitet og viser, hvordan 
det reelt hænger sammen i det dan-
ske erhvervsliv: Under seks procent af 
toplederne i det private erhvervsliv er 
kvinder. På mellemlederniveau udgør 
kvinderne 18,2 procent. Og 39 procent 
af kvindelige ledere vurderer, at den 
største forhindring for at avancere er 
manglen på det næste naturlige skridt 
på karrierestigen. Med andre ord: Vi har 
behov for at ryste posen og tale om, 
hvordan samfundet også kan tage sig 
ud. Bogen er en blanding af historier, 
der tager os med helt ind på ledelses-
gangene i danske virksomheder, og vi-
ser, hvordan tonen egentlig er omkring 
mødebordene – både de formelle og 
de uformelle, samt faglige kapitler, der 
diskuterer emner som uddannelse og 
barsel. 

Dronningens nye klæder
Content Publishing, 280 kr.
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INTERVIEW AF METTE DE FINE LICHT

Dér stod jeg og vidste, at jeg måtte
bare skabe noget. Så jeg tog en taxa 
halvanden time ind i landet, og lejede 
jeg et studio, hvor jeg kunne komponere 
min ide til duften, indtil jeg syntes, at 
jeg kunne give følelsen af en total
omfavnelse videre …

FAKTA

Navn Lena Norling
Titel Duftudvikler. Tidligere iværksætter og 
 stifter af en række virksomheder og 
 brands inden for mode. 
Privat Bor på Østerbro i København

Alt har en duft
Når duftudvikler Lena Norling kreerer dufte, fortæller hun historier om alt fra fø-
lelser til arkitektoniske forme og farver samt mennesker, hun møder. Business Tra-
veller har mødt Danmarks nye internationale navn inden for kreativ udvikling og 
design til en snak om skabertrang og om at forvandle skæve ideer til store brands. 

AF ME T TE DE F INE L ICHT .  FOTO: MISHAEL PHILLIP

F orestil dig, at du befinder dig tættere på Paradis, end du no-
gensinde har været før. Der er varmt, frodigt og alle omkring 

dig svøber dig ind i kærlighed. Inspirationen flyder. Du må skabe. 
Nu! Men du har ingen redskaber. Hvad gør du?

Sådan har duftudvikler Lena Norling det, da hun for tre år siden 
opholder sig på Bali. 

”Aldrig før har jeg oplevet så meget smukt på ét sted. Folk var 
hjertevarme og gavmilde – også dem, der ikke havde særlig meget 
i forvejen. Det boblede i mig for at give den følelse videre. Proble-
met var, at jeg ikke havde noget at arbejde med – ingen æteriske 
olier eller noget af det, jeg bruger, når jeg skaber dufte,” siger Lena 
Norling, da Business Traveller møder hende en sommerdag på Ho-
tel Skt. Petri i København. 

Vi sidder på tagterrassen omgivet af frodige planter og træer, 
der sender tankerne mod Bali. Over os hænger sommerregnsky-
erne lavt og minder os om, at det er dansk sommer, vi befinder os 
i. Her på det femstjernede hotel i hjertet af København, kan man 
opleve en af Lena Norlings dufte i Apothecary-serien i form af sæ-
ber, cremer og shampoo, som hun udvikler og sælger i samarbejde 
med FRAMA i henholdsvis Skandinavien, London, Paris, New York, 
Hong Kong og snart Seul og Japan. 

BLOMSTERBARN
Som barn drømte Lena Norling om at have sin egen forretning. 
Men på det tidspunkt anede hun ikke, at hun skulle komme til at 
have flere. Hver sommer tilbragte hun ferien på landet hos sin far-
mor og farfar. Der var ikke andre børn, men det gjorde ikke Lena 
Norling noget. Hun legede med hestene og blomsterne. Dem var 
der til gengæld masser af.

”Min farmor elskede blomster. Hun tog mig med rundt i haven, 
og så skulle vi nippe og dufte og lægge blomsterne i blød på for-
skellige måder. Hendes farfar, altså min tipoldefar, var parfumeur. 
Han lærte min farmor, hvordan man arbejder med de ingredienser, 
naturen giver en. Og nu lærte hun mig at gøre det samme. Jeg la-
vede dufte og solgte til naboerne,” fortæller Lena Norling.

Som 21-årig stiftede Lena Norling sin første virksomhed sam-
men med en kompagnon. De havde onlinesalg, agentur og di-
stribution inden for fashion og fik succes i Europa. Lena Norling 
brugte det meste af sin tid på at rejse rundt og forhandle med le-
verandører og distributører. Undervejs opstod nye ideer i relation 
til virksomheden. Hvorfor holdt man for eksempel ikke et samlet 
lagersalg for mange brands ét sted? Kort tid efter fandt det første 
Designerlagersalg (i dag kaldes det DesignerForum) sted i Forum. I 
dag er designer-lagersalg et kendt og udbredt fænomen. Dengang 
var det den første af sin slags.

FROM PARIS TO BERLIN
Da Lena Norling havde købt, istandsat og videresolgt to lejligheder 
i København, vel at mærke ved siden af virksomheden, rejserne og 
alle startup-ideerne, hun arbejdede med, gik det op for hende, at 
hun trængte til et sceneskift.

”Jeg havde brug for luftforandring og trængte til at vågne op et 
nyt sted og til at blive inspireret på ny.”

Kort tid efter flyttede Lena Norling til Berlin. Kontoret i Køben-
havn og virksomheden ændrede sig ikke. Lena Norling pendlede 
fra Berlin til København og til sine aftaler rundt omkring i Europa 
– fra Paris over Zürich til London. 

Men en dag fik Lena Norling nok af det hurtige liv. 
”Jeg trængte til at gøre noget af lyst uden tanker om investorer, 

vækst, profit og salg. Når jeg skaber dufte, gør jeg det, fordi jeg er 
fyldt op med en følelse, som jeg gerne vil give videre, eller fordi jeg 
er stødt på en historie, jeg gerne vil fortælle gennem duften. Alt har 
en historie – alt har en duft.”

ENERGI PÅ APOTEKET
Lena Norlings første Eau de Parfum, St. Pauls, fortæller historien om 
brandet FRAMA, der har hovedkontor i lokalerne i et københavnsk 
apotek fra 1800-tallet, og som har været med til at placere dansk 
design på et internationalt marked. 

”Apothecary-duften handler om apotek-lokalerne, om FRAMA’s 
vision om at skabe naturlige kvalitetsprodukter med høj æstetisk 
appel samt den energi, stifteren, Niels Strøyer Christophersen, har 
lagt i at udvikle FRAMA,” fortæller Lena Norling.

I dag er Lena Norlings rejser ofte spontane inspirationsture med 
fokus på ro, natur, arkitektur, musik og kunst. Det er i det rum, hun 
bliver mest inspireret. Somme tider så meget, at der kommer en 
duft ud af det – som på Bali.

”Dér stod jeg og vidste, at jeg måtte bare skabe noget. Så jeg 
tog en taxa halvanden time ind i landet, og lejede jeg et studio, 
hvor jeg kunne komponere min ide til duften, indtil jeg syntes, at 
jeg kunne give følelsen af en total omfavnelse videre,” fortsætter 
Lena Norling.

Mange dage senere forlader Lena Norling det balinesiske studio 
med en følelse af, at det hun havde skabt, var rigtigt. Da hun lander 
i Danmark, er det med den duft, der senere kommer til at hedde 
Beratan – opkaldt efter den sø på Bali, som var blandt rejsens fiks-
punkter.

”Hver gang jeg tog duften frem, tænkte jeg ’Den er der!’ Og så 
besluttede vi (Lena Norling og FRAMA, red.) at sætte den i produk-
tion,” fortæller Lena Norling.
Hun bestiller æteriske olier hjem og går i gang. Men denne gang er 

noget ikke, som det skal være. 

TRE ÅRS SLID
Duften bliver ved med at være forkert. Lena 
Norling prøver igen og igen, men resultatet 
udebliver. 

”Jeg havde min opskrift. Jeg vidste præ-
cis, hvad der skulle blandes. Men de råvarer, 
jeg bruger herhjemme, er anderledes end 
dem, jeg brugte på Bali. Jeg kæmpede og 
knoklede og nægtede at give op, men det 
var svært, for det føltes, som om at det var 
lige meget, hvad jeg gjorde.”

Efter tre års arbejde, lykkedes det Lena 
Norling at genskabe Beratan. Fra septem-
ber er den på hylderne hos FRAMA samt 
udvalgte highend-butikker i København, 
Stokholm, New York, London, Berlin, Paris, 
Hong Kong og snart Seul og Tokyo  
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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.

Vinterbader
D et sker den dag, cyklen punkterer. Jeg mærker den flade fornemmelse af hjulet 

uden luft, der møder den hårde asfalt. Bumpene går lige op gennem sadlen. Av. 
Jeg springer af og konstaterer, at det ene af forhjulene er fladt. Pis! Ungerne sidder i 
ladet, utålmodige og varme. Vi er på vej til vandet. Vores nye hus ligger nogle få hun-
drede meter fra en badebro, der indbyder til dyp i selv det mest ruskende vejr. Men i 
dag er det 25 grader og udflugten kræver ingen overtalelse, bare en god faktorcreme. 
Og Gud, hvor trænger vi til den dukkert! De seneste måneder har været travle: Telefon-
møder om aftenen, weekendarbejde, deadlines … Men nu skal det være anderledes, 
siger jeg til mig selv, og forestiller mig, hvordan Øresund vil vaske det hele væk og få 
mig til at genopstå med nye, gode rutiner, der omfavner ikke bare mit, men også min 
families liv. Hele morgenen har jeg set frem til turen i bølgerne. Men hvad sker der nu 
med den cykel – kommer vi så ikke videre?  

”Hvad laver du, moar?” råber rødderne og tramper i ladcyklens gulv. 
En sveddråbe blander sig med solcreme og svier i mine øjne. Spørgsmålet runger i 

mig. Ja, hvad laver jeg egentlig?
Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der indimellem oplever en hverdag med pedalerne 

i bund. Der er så meget, vi skal nå. Tjek bare to do-listen, det står lige dér: Husk at købe 
mælk, tjek om der er balloner nok til alle gæsterne til børnefødselsdagen, svar på alle 
e-mails, ring til forsikringsdamen … Og så er der alt det, der opstår undervejs, som vi 
ikke vidste, vi skulle nå, men som vi alligevel ved, vi må gøre: Punkterede cykler og den 
slags. Først når alt det er klaret, kan vi læne os tilbage. Tror vi.

Hvorfor gør vi det ikke også undervejs?
Da Henrik Egede-Lassen, naturfotograf, tv-vært, grundlægger af Albatros Adven-

ture og Zoomedia samt forfatter til bogen ”Hvis jeg overlever det her – bliver det en 
god historie”, omtalt i dette nummer af Business Traveller, måtte lægge sig midt i den 
Malaysiske regnskov med en skadet fod, var det ikke planlagt. Smart var det heller 
ikke, for ude i regnskoven kan der let opstå situationer, hvor det er rart at kunne be-
væge sig hurtigt væk på to ben. Men nu lå han dér og kunne ikke gøre så meget. Han 
hvilede og skrev sine oplevelser ned. Heldigvis. Nu findes der en bog med dem. Han 
havde sikkert haft en masse på listen over det, han skulle nå ude i regnskoven, og listen 
måtte han nu droppe. Eller også havde han netop lært at lægge listerne væk og bare 
være i det, der er omkring ham lige dér, hvor han nu engang er. Uanset hvad, minder 
historien mig om, hvor hurtigt en situation kan ændre sig, så du må lægge en ny plan 
og bruge tiden på en anden måde, end du havde tænkt. Du kan vælge at være træt af 
situationen. Eller du kan vælge at se det som en mulighed for at gøre noget, du ikke 
havde troet, du skulle.

Den dag satte vi cyklen op ad et træ og gik resten af vejen. Det var bøvlet, for jeg 
har et dårligt ben, som gør, at jeg faktisk ikke er i stand til bare sådan at gå længere 
strækninger. Det er derfor, jeg altid cykler. Vi måtte ringe efter en hjælp, der heldigvis 
var lige i nærheden og kom hurtigere, end vi kunne nå at blive trætte af situationen. Da 
vi ramte havoverfladen, føltes det bedre, end jeg havde drømt om.

Ja, vi kom senere i vandet end planlagt. Ja, aftenens program skred, og den tur i 
sommerhuset, som også var på programmet, blev til en midnatsrejse. Til gengæld fik 
vi en længere badetur. Og mens min krop vænnede sig til det 19 grader varme vand, 
forsøgte jeg at vende situationen til netop dét. 

Nu, hvor der igen er længe til sommerferien, overvejer jeg at blive vinterbader. 
(Cyklen kom i øvrigt hjem få timer senere) 

Læser du dette?
Så ved du, at 
det virker!
Vær synlig i fly, lufthavne, business lounges, hoteller,
privatfly og hos abonnenter i dansk erhvervsliv med
dine annoncer i Business Traveller!

Der er åbnent for annoncebookinger til vores 2020 udgaver
Der er mulighed for at booke halvsider, helsider og dobbeltopslag.

Udgivelsesdatoer for Business Traveller 2020 

Business Traveller 01 - 12. december (2019)
Business Traveller 02 - 6. februar
Business Traveller 03 - 23. marts
Business Traveller 04 - 7. maj
Business Traveller 05 - 18. juni (Trykkes i dobbelt oplag)
Business Traveller 06 - 17. september
Business Traveller 07 - 2. november
Business Traveller 08 - 17. december

Kontakt Business Traveller annonceafdeling
direkte på 26 18 79 00 eller send en mail
til annoncer@btdk.dk.

Du kan også besøge Business Traveller på btdk.dk, hvor du kan
downloade vores medieinformation 2020 med information om
distribution, priser, deadlines m.m.
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Ansigtet er fremtidens boardingkort

Biometri genkender dig i lufthavnenJumbo fylder rundtB747 har transporteret seks mia. menneskerTrump fornærmer Kina
Kinesiske forretningsrejsende boykotter USA

turkishairlines.com

ISTANBUL AIRPORT

The airline that flies to more countries than any other

awaits you in the world’s new aviation center

JOURNEY TO 
THE NEW HOME OF TURKISH AIRLINES
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Sov med god samvittighed

Danske hoteller viser vejen til bedre bæredygtighed

De kostbare sæder

Business class-sæder er højteknologi i

luksusindpakning

Lille hovedstad - store ambitioner

Slovenske Ljubljana har med rette store tanker

om sig selv

0
4

 : 2
0

1
9

    |    BU
SIN

ESS TR
AV

ELLER
    |    W

W
W

.BTDK.DK

ISTANBUL AIRPORT

The airline that flies to more countries than any other

awaits you in the world’s new aviation center

The airline that flies to more countries than any other

awaits you in the world’s new aviation center

JOURNEY TO
THE NEW HOME OF TURKISH AIRLINES

1_BT_Omslag_04_2019_c.indd   1

07/05/2019   12.57



LADET MED 
FREMTIDENS 
KØREGLÆDE
BMW PLUG-IN-HYBRID

Er du klar til en hurtig grøn omstilling, så leverer BMW nu fremtidens køreglæde. Du kommer 
langt omkring på den rene elektriske rækkevidde uden CO2-udledning, og samtidig vil du 
komme endnu hurtigere fra 0-100 km/t. Forklaringen er BMWs nyeste plug-in-hybrid 
teknologi, som kombinerer en elmotor på over 100 hk med en BMW TwinPower Turbo 
benzinmotor. Dermed får du leveret endnu renere køreglæde plus luksus, komfort, 
sikkerhed og køredynamik. Men sådan er en BMW jo, uanset hvad man fylder eller lader 
den med. Prøv fremtidens køreglæde i BMW 330e hos BMW forhandlerne.

BAYERN AUTOGROUP
www.bag.dk

JAN NYGAARD AS
www.jan-nygaard.dk

BMW 330e. 184+113 hk. WLTP Forbrug 71,4 km/l. CO2 32 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.


