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Så blev det endelig min tur

D et imponerende dobbeltdækkerfly, Airbus A380, indgår for mange i planlægningen af deres 
ferie eller anden flyrejse som en oplevelse i sig selv, og for mit eget vedkommende har en 

flyvetur med verdens største passagerfly altid stået højt på min ønskeliste. At det skulle tage mig 
12 år, siden A380eren lettede på sin jomfrurejse, er derfor vanskeligt at forstå. Ikke desto mindre er 
det et faktum, at jeg først for nylig boardede det femhundrede tons tunge fly, hvormed jeg endelig 
fik realiseret min voksendrøm – og imens flyet endnu findes.

Desværre har det store fly ikke vist sig rentabelt. Det er for dyrt i drift, og Airbus har meddelt, 
at man indstiller produktionen allerede i 2021. Flere flyselskaber, heriblandt Singapore Airlines og 
Air France, er påbegyndt udfasning af flyet, og Lufthansa har valgt at sælge seks A380ere fra deres 
flåde på 14. Australske Qantas har annulleret en ordre på otte nye fly, mens Qatar Airways har be-
sluttet ikke at forlænge deres leasingaftale med den franske flyproducent. Airbus’ største kunde af 
A380, Emirates, er også begyndt at udfase deres ældste modeller. Golfselskabet har i alt 112 styks i 
forskellige versioner af den bemærkelsesværdige flytype, og det er på en disse, jeg endelig kunne 
sætte mig ombord med kurs mod Dubai. Udrejsen foregik på Business Class og indebar, udover 
chaufførservice til lufthavnen, også adgang til flyets loungebar i en futuristisk, særlig kabinesek-
tion - en oplevelse, der var værd at vente på.

Jeg deler min barnlige flybegejstring i denne udgave, der også beretter om et loungebesøg og 
en oplevelsesrig rundvisning i verdens største flycatering i Dubai International Airport. Vi besøger 
byernes by, Paris, der har smøget ærmerne op og med stor succes iværksætter iværksættere. En 
anden succeshistorie finder vi i Armenien, som efter Fløjlsrevolutionen i 2018 har genopfundet 
sig selv og nu tiltrækker udenlandsk opmærksomhed, mens turister for alvor har fået øje på det 
lidt større naboland Georgien, der har genoptaget en oldgammel metode til lagring af regionens 
særlige vine.

I Kenyas hovedstad Nairobi stiger troen på fremtiden i takt med, at et blomstrende erhvervsliv 
ved hjælp af nye veje nu strækker rødder ud i forstæderne, hvor et flor af nye industrier skyder op, 
og kommer du til Cambodjas hovedstad Phnom Penh, har vi en dugfrisk miniguide.

På lidt nærmere breddegrader går det i Dublin godt med at tiltrække store internationale kon-
gresser, og i og omkring Heathrow-lufthavnen skyder nye hoteller op, mens der i London og i an-
dre dele af verden skyder netværksklubber op for kvinder. Her nyder erhvervskvinder i trygge ram-
mer godt af hinandens selskab, der også kan ende med frugtbare relationer og nye samarbejder.

Vi håber afslutningsvis, at 2020 bliver et fremgangsrigt år for såvel forretning, klima og sund-
hed, alt imens det bliver spændende at følge præsidentvalget i USA, som ifølge en overbevist Do-
nald Trump bliver fire år mere under sloganet ”Keep America Great”. 

Med ønske om et Godt Nytår til læsere og annoncører, vil jeg i det nye år stile imod en anden 
voksendrøm, for - tro det eller ej – jeg har heller ikke fløjet med Dreamlineren endnu …

Michael Bøjes
Udgiver og chefredaktør
Business Traveller Denmark
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STAFETTEN AF CHARLOTTE MARK

Det personlige møde er 
værd at rejse efter
R igtig mange mennesker bruger tid på at rejse for at holde møder og for at 

deltage i kongresser. Det gør jeg som Tech-leder også selv.
Dette sker til trods for, at teknologien i dag er så veludviklet, at en taler eller 

foredragsholder kan stå et vilkårligt sted på planeten og holde sin keynote på 
eget modersmål, mens den simultant leveres af et identisk, tredimensionelt ho-
logram på alle mulige lokale sprog verden over.

Der hersker ingen tvivl om, at teknologi giver værdi til vidensdeling og læring, 
og jeg tror, at vi fremover vil se en langt større udnyttelse af teknologier som 
virtual reality, streaming, podcasts, m.v. til læring før og efter kongresser samt til 
involvering i selve kongresserne. 

Samtidig med dette er der dog heller ingen tvivl om, at vi får stor værdi af det 
personlige møde – også i professionel sammenhæng. Eksempelvis er Danmarks 
hovedstad hvert år vært for et stort antal internationale videnkongresser, der bi-
drager med omsætning og fungerer som platform for videndeling, nye partner-
skaber og talenttiltrækning.

Betydningen af det personlige møde bliver belyst i en ny erhvervs-PhD om 
videnkongresser. Af denne fremgår det, at forskere opnår værdi ved at deltage 
fysisk på kongressen, bl.a. i form af anerkendelse, netværksskabelse, ny viden og 
nye samarbejdsmuligheder. Det er i det fysiske møde, at man opbygger tillid til 
hinanden og tør dele viden og ideer, som kan resultere i nye forskningsresultater 
og innovation.

Det personlige møde vil også i fremtiden være vigtigt for at sikre innovation 
og vækst i samfundet, så lad os anvende teknologien til at få endnu mere ud af 
dette.

Charlotte Mark
Adm. direktør i Microsoft Development Copenhagen
og formand i Meetingplace Wonderful Copenhagen

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

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

Vi siger i denne udgave 
tak for træer til

følgende virksomheder

Brussels Airlines
Arberg Time

Centrum Personale
Icelandair

Total Danmark
Erhvervshuset Midtjylland

EY
Lindberg

IT University of Copenhagen
3 Business

Croatia Airlines
Dansk Standard

KA Bygg
Dansk Boligbyg

Geomatic
Kansas
Garmin
Visma

Circle-K
Green House Solution

Nimb
PLEASE WAIT to be SEATED

BDO
Siesbye Kapsch
Air Greenland

Kræftens Bekæmpelse
Den Danske Landinspektørforening

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.



FØRST KOM IDEEN, 

SÅ KOM ANDREAS

Det er Bjarke Ingels Group, der har tegnet Amager Bakke, 
men det er landinspektør Andreas Kudsk Jensen, der har 
sørget for den rigtige hældning. 

Andreas sikrer, at byggeriet er på fast, solid grund, så 
arkitektens drømme om at stå på ski på Amager højt over 
jorden bliver virkelighed. Det sker bl.a. gennem indsamling 
og bearbejdning af geodata og avanceret teknologi, som er 
hverdag for Andreas.

Har du lyst til at arbejde som Andreas, skal du læse til 
landinspektør. Når uddannelsen er hjemme, står verden 
åben. Landinspektører er efterspurgte ud over alle grænser, 
fordi deres viden og kunnen er grundlaget for alt, hvad 
arkitekter, ingeniører og byplanlæggere bygger deres 
visioner på. 

På www.landins.dk kan du læse meget mere om, hvad lan-
dinspektører gør godt for.

Den danske Landinspektørforening
Kronen på værket er skibakken på toppen af det 85 meter høje 
energianlæg, Amager Ressource Center (ARC). 
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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. 

Verdens største
turismeprojekt
Indtil for nylig har Saudi-Arabien været lukket land for alle andre end muslimske 
pilgrimme, gæstearbejdere og forretningsrejsende, men regimets kronprins er klar 
over, at de indbringende dage med råolie får en ende, hvorfor turisme nu inviteres 
ind som en forhåbentlig længerevarende industri. Kan man som besøgende se bort 
fra kritisable menneskerettigheder og statsterrorisme, har Saudi-Arabien fem UNE-
SCO-listede Verdensarvsteder og mange enestående naturseværdigheder, hvortil 
kommer – ifølge kronprinsens ”Vision 2030”-plan – et kæmpemæssigt turist-resort 
omtrent så stort som Danmark. Red Sea Development vil rejse sig af ørkensandet ud 
til Rødehavet mellem byerne Umluf og Alwajh, hvor der forventes mere end 20 luk-
sushoteller, et stort antal luksuslejligheder, diverse underholdningstilbud, krydstogt-
havn og lufthavn blandt meget andet. Planerne inkluderer desuden opførelse af en 
storby ved navn Neom, ligesom 28 udvalgte øer er omfattet af kronprinsens vision. 
Det store, britiske arkitektfirma Foster + Partners er valgt til bl.a. at stå for bygningen 
af regionens nye lufthavn samt en hyperloop-forbindelse til lynhurtig landtransport. 
Red Sea Development vil kunne modtage de første gæster i år 2022.

Som bekendt har Saudi-styret lempet visumreglerne, så foreløbig 49 landes bor-
gere (inkl. Danmark) nu kan søge om E-visa til DKK 860 via hjemmesiden visitsaudi.
com.

P-priser i
Europas lufthavne
Ikke overraskende er listen udfærdiget af en 
platform, der lever af at formidle taxitransport 
til og fra alverdens lufthavne, men ser man bort 
fra denne markedsføringsfinte, er listen nok så 
interessant for kørende, der skal hente eller 
bringe gæster i europæiske hovedlufthavne. 
Priserne refererer til parkering i én time med 
henvisning til den forventelige tid, det tager 
at afhente en ankommende eller at sikre sig, at 
en afrejsende checker ind og når frem til sikker-
hedskontrollen.

Af de 28 hovedlufthavne i EU er Stockholm 
Arlanda dyrest at parkere i. Her koster det DKK 
69,33 at parkere en time. Herefter følger Lon-
don Heathrow med 64,92 for en times parke-
ring, Paris CDG med 59,77, Prag i Tjekkiet med 
58,20 og Københavns Lufthavn med kr. 50. 
Nederst på listen finder man Vilnius, Sofia og 
Bukarest, hvor det alle tre steder koster under 
to euro at parkere en time.

Om P-priserne udspringer af lokal ejen-
domsværdi eller stedlig grådighed, kan man 
gætte om.

Se mere eller book lufthavnstaxi hvor som helst 
i verden på taxi2airport.com

FO
ST

ER
 +

 P
A

R
TN

ER
S

Vidste du, at dine og din virksomheds donationer til Kræftens Bekæmpelses 
forskning er fuldt fradragsberettigede? 

Med hjemmel i Ligningslovens §8H kan hele bidraget trækkes fra i skat.
Uanset beløbets størrelse.
 
Læs mere om dine muligheder på cancer.dk/forskningsbidrag, eller kontakt
Vita Rosenskjold Rasmussen på 2225 6059 eller vitarj@cancer.dk, hvis du vil 
være med til at styrke forskningen til gavn for kræftpatienter og pårørende.

Tak for din uvurderlige støtte.

”Nogle gerninger er så gode, 
at de kan trækkes fra i skat”
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Sov i Europas ypperste slot
Flere bemærkelsesværdige hoteller er på vej – på spektakulære 
adresser. Et olympisk stenkast fra Paris ligger, bekendt for de fle-
ste, Château de Versailles, der er et barokt overflødighedshorn af 
et kongeslot fra Ludwig den 14. regeringstid. Frankrigs største slot 
rummer foruden fem hundrede års fransk historie også 2.300 væ-
relser og 60.000 stykker kunst. Her åbner næste år et boutiquehotel 
med 14 pompøse værelser, der ikke vil stå i skyggen af standarden 
på stedet.

Med fem mio. årlige besøgende er det UNESCO-listede slot 
blandt Frankrigs mest velbesøgte turistattraktioner, og det er der-
for noget af en sensation, at luksushotel-brandet Airelles, der kun 
er to år gammelt, får tilladelse til hoteldrift i paladsets mondæne 

gemakker. På hotelgruppens hjemmeside er der nu åbent for væ-
relsesbooking, selvom hotellet med navnet Le Grand Contrôle 
først åbner til foråret. Oplysningerne er endnu sparsomme, men så 
meget vides, at der bliver wellnesscenter med en indendørs swim-
mingpool, og at der kommer en gourmetrestaurant under ledelse 
af mesterkokken Alain Ducasse.

Hotelgruppen Airelles driver i forvejen to luksushoteller i de 
franske alper og et slotshotel i naturparken Luberon i Provence.

Se mere på airelles.com 

Sov i en nazibunker
Med en mindre eksklusiv adresse og i en ganske anden kategori er planerne om at drive hotel på toppen af en mastodontisk 
nazibunker i Hamburg.

Det kæmpemæssige beskyttelseskompleks og forsvarsværk med fire kanontårne blev i 2. Verdenskrig opført af tvangs-
arbejdere og hed oprindeligt Flakturm IV. Den brutalistiske betonklods måler 75 x 75 m., er 35 m. høj og har 3,5 m. tykke, 
jernarmerede mure, som kan modstå direkte bombetræf. Det viste sig ef-
ter krigen at være en umulig opgave at sprænge bunkeren bort, hvorfor 
den i efterkrigstiden har fundet sporadisk anvendelse.

Nu har den spanske hotelkæde NH Hotel Group vundet udbuddet om 
hoteldrift og vil opføre et femetagers hotel med en offentlig park på taget 
af bunkeren, der ligger i den ungdommelige Hamburg-bydel St. Pauli. Det 
bliver hotelgruppens firstjernede design- og livsstilsbrand Nhow Hotel, 
der flytter ind med 136 værelser, bar, café og restaurant samt – og ikke 
mindst – en uforlignelig udsigt over Tysklands næststørste by. NH Hotel 
Group forventer at slå dørene op for gæster i sommeren 2021.

Se mere på nh-hotels.com og bunker-stpauli.de

ITU PROFESSIONAL COURSES 
ER KORTE, INTENSIVE KURSER PÅ 
HØJT FAGLIGT NIVEAU.

v

KOMMENDE KURSER
Introduktion til it-sikkerhed for virksomheder
Kursusforløb med start d. 13. januar

Introduktion til programmering, kodning og it-tankegang 
Kursusstart d. 28. januar og 1. februar  

Brugersamarbejde og brugerforståelse 
Kursusstart d. 4. februar

Digitalt lederskab
Kursusstart d. 14. marts

Kundeforståese og kundepleje – i en digital verden
Kursusstart d. 24. marts

Grundlæggende kursus i agil porteføljestyring
Heldagskursus d. 18. april Læs mere på  

itu.dk/ituprofessional
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’ONE STOP 
SHOPPING’

Spar tid 
- vi er altid i nærheden

NETVÆRK
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JERES 
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- vi er altid i nærheden

NETVÆRK

Professionel 
rådgivning

FREMTIDENS 
LEVERANDØR

HAR I STYR PÅ DEN 
GRØNNE OMSTILLING?

Circle K kan rådgive jer om, hvordan i kommer igang 
med den grønne omstilling
Vi ved, at fl ere danske virksomheder ønsker at blive mere bæredygtige, men er i tvivl om, hvordan 
de kommer i gang - og ikke mindst, hvad det betyder for deres transportomkostninger. 

Hos Circle K har vi mangeårig erfaring på området og vi kan derfor hjælpe jer, ikke bare med at 
vælge mere bæredygtige løsninger, men også med at træ� e mere omkostningse� ektive beslut-
ninger samtidig. Det handler nemlig om mere end valg af brændstof og prisen herpå, når I mest 
omkostningse� ektivt skal omstille jer til den mere grønne agenda. 

Kontakt os på 70 101 101, hvis I vil vide mere. Det er helt uforpligtende.

SIKKERHED

Øg sikkerheden

FAST AND FRIENDLY
SERVICE

SUPPORT

Reducér 
administrationen

KORT &
SERVICEYDELSER

Alt, i har brug for

TRUCK
PRODUKTER

      

JERES 
VIRKSOMHED

SERVICEYDELSER

VIRKSOMHEDVIRKSOMHED

God mad og komfort

’ONE STOP 
SHOPPING’

Spar tid 
- vi er altid i nærheden

NETVÆRK

SIKKERHED

JERES 
VIRKSOMHEDVIRKSOMHED

- vi er altid i nærheden

NETVÆRK

Professionel 
rådgivning

FREMTIDENS 
LEVERANDØR

HAR I STYR PÅ DEN 
GRØNNE OMSTILLING?

Circle K kan rådgive jer om, hvordan i kommer igang 
med den grønne omstilling
Vi ved, at fl ere danske virksomheder ønsker at blive mere bæredygtige, men er i tvivl om, hvordan 
de kommer i gang - og ikke mindst, hvad det betyder for deres transportomkostninger. 

Hos Circle K har vi mangeårig erfaring på området og vi kan derfor hjælpe jer, ikke bare med at 
vælge mere bæredygtige løsninger, men også med at træ� e mere omkostningse� ektive beslut-
ninger samtidig. Det handler nemlig om mere end valg af brændstof og prisen herpå, når I mest 
omkostningse� ektivt skal omstille jer til den mere grønne agenda. 

Kontakt os på 70 101 101, hvis I vil vide mere. Det er helt uforpligtende.

Sydney bygger 
storlufthavn
Australiens største by er ved at vokse ud af 
sin internationale lufthavn otte km syd for 
byen. Sydney Int. Airport, der også hedder 
Kingsford Smith og tilbyder 46 indenrigs- og 
43 internationale destinationer, håndterede 
sidste år 44,4 mio. passagerer.

Med et stigende antal rejsende har myn-
dighederne taget skridt til en ny storluft-
havn med placering i Badgerys Creek 43 
km vest for Sydneys centrum. Første fase af 
den nye Western Sydney Int. med tilnavnet 
Nancy-Bird Walton (efter en tidlig outback-
pilot) vil efter planen være operationsklar i 
2026, hvor den skal håndtere ti mio. passa-
gerer årligt. I årene herefter følger tre byg-
gefaser, som frem mod år 2060 skal bringe 
lufthavnen op til en kapacitet på årligt 80 
mio. passagerer.

Terminalbygningen til det DKK 24 mia. 
store projekt er tegnet af britiske Zaha Ha-
did Architects og australske Cox Architectu-
re og har et næsten skandinavisk look med 
lodrette haver, kæmpemæssige glaspartier 
og et bølgende tag af lyst træ. Detaljerne er 
endnu sparsomme, men der kommer bl.a. 
et stort torv med restauranter, butikker og 
underholdningstilbud. Arkitekterne vil i in-
teriørfasen rådføre sig med lokale universi-
tetsstuderende og aboriginer.

Anlægsarbejderne til Western Sydney 
Airport, som – i modsætning til den nuvæ-
rende lufthavn – ikke får flyveforbud om 
natten, påbegyndes i 2020, og egentlig kon-
struktion begynder i 2022. Byggeriet kalder 
på ca. 11.000 byggearbejdere, og fem år ef-
ter ibrugtagning har lufthavnen fuldtidsjobs 
til 28.000 medarbejdere – et velkomment 
boost til regionen.

Se mere på westernsydneyairport.com

Sov i en
picnickurv
For tre måneder siden åbnede Hard Rock Hotel & Casino et spektakulært hotel 
i Hollywood, Florida – spektakulært i skikkelse af en ejendom udformet som en 
kæmpemæssig guitar. USA har tradition for vejsideattraktioner i form af forstør-
rede elementer som dinosaurer, hamburgere, flasker, UFOer etc., og det Semi-
nole-drevne guitarhotel i Florida er da også en øjenåbner. I staten Ohio er der 
opstået lignende tanker om at åbne hotel i en forunderlig bygning – den syv 
etagers Big Basket i Newark, ikke langt fra delstatshovedstaden Columbus.

Bygningen er af nyere historie, idet den i 1997 til en byggepris af 30 mio. USD 
blev opført som hovedsæde for Longaberger Basket Company, der (rigtigt gæt-
tet) fremstillede picnickurve, indtil firmaet flyttede i 2016 og endeligt lukkede i 
2018. I 2017 købte nye ejere bygningen for blot 1,2 mio. USD og håber nu på regi-
onal tilladelse og skattebegunstigelse til at omdanne bygningen til luksushotel.

Den syvetagers bygning er, for at illudere en picnickurv, beklædt med store, 
flettede træspåner, og alene håndtagene øverst vejer hver 75 tons. Det kommen-
de hotel, der er en 160 gange forstørrelse af en af kurvefirmaets mest populære 
produkter, har en tilhørende grund på 85.000 kvm. Det vil tage 18 måneder at 
indrette kurven til hotel, men hvilket brand, der kommer til at drive hotellet, er 
endnu ikke besluttet.
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NYE HORISONTER  AF ANDERS NIELSEN

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.

KØBENHAVN – SINGAPORE
2. januar begynder Singapore Airlines at flyve dag-
ligt til København, idet selskabet nu også vil flyve 
på mandage. Afgang fra København er kl. 12.30 
med ankomst i Singapore 06.30 den følgende 
dag. Fra Singapore flyves kl. 23.55 med ankomst i 
København kl. 06.00 den følgende dag. Samtidig 
øges kapaciteten ved indsættelse af en Airbus 
A350-900.

KØBENHAVN – LOS ANGELES
13. januar åbner SAS ny rute fra CPH til LAX – en flyt-
ning af den nuværende rute fra Stockholm. Frem til 
29. marts tilbyder SAS seks ugentlige afgange, og 
udvider over sommeren til daglig betjening. Ruten 
SK931 afgår fra Kbh. kl. 09.35 med ankomst 12.15 i 
Los Angeles. Returrute SK932 letter fra Los Angeles 
kl. 14.00 med ankomst i København 10.10 den føl-
gende dag. SAS benytter Airbus A330-300.

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 
flyver med en Airbus A320-200.

GRENAA – HALMSTAD
1. februar flytter færgeselskabet Stena Line fra Gre-
naa til ny havn. Ny destination i Sverige bliver fra 
1. februar Halmstad. Sidste afgang fra Grenaa til 
Varberg er 31. januar.

Andre interessante
forbindelser

HELSINKI – BEIJING DAXING
3. november påbegyndte Finnair flyvninger til 
Beijings nye storlufthavn, Beijing Daxing Int. Air-
port. Finnair bibeholder sine daglige flyvninger til 
Beijing Capital, og begyndte altså fra 3. november 
også at flyve tre gange ugentligt til Daxing – på 
mandage, onsdage og søndage. Finnair opererer 
ruten til Daxing med en Airbus A330-300.

HELSINKI - SAPPORO
15. december åbner Finnair ny helårsrute til Sap-
poro på den japanske vulkanø Hokkaido. Finnair 
vil flyve to gange ugentligt, torsdage og søndage, 
med en Airbus A330-300. Returflyvning fra Sap-
poro sker på fredage og mandage. Fra sommer-
programmet flyves fra Helsinki på onsdage og 
søndage.

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

PARIS CDG – QUITO (ECUADOR)
Air France begyndte 27. oktober at flyve til Ecua-
dors hovedstad Quito. Selskabet flyver tre gange 
ugentligt med Boeing 787-9 Dreamliner

AMSTERDAM – BANGALORE
KLM begyndte 27. oktober at flyve til Bangalore 
i Indien. Selskabet flyver tre gange ugentligt, på 
mandage, onsdage og fredage, med Boeing 787-9 
Dreamliner.

BRUG MOBILEN 
I 64 LANDE 

UDEN MERPRIS

Med 3LikeHome Pro får din virksomhed 
markedets stærkeste udlandstelefoni, 
uanset om I ringer til udlandet fra Danmark, 
eller om I rejser i udlandet. Brug data og ring 
til, fra og på tværs af 64 lande - uden det 
koster ekstra.

•     Samme priser i 64 lande som i Danmark
•     Alt inkluderet - ring fra Danmark og alle           
       landene imellem
•     Skræddersyet løsning, der matcher jeres   
       behov

Se alle fordelene på 3.dk/business/traveller

BRUG HELE

20 GB
I 64 LANDE



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
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Strategi

Ledelse

Salg ogmarkedsf.
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Bloody Mary i skyen
København – Dubai med Emirates på Business Class

AF MICHAEL BØJES

I december 2015 blev Københavns Lufthavn lidt større. Der 
skulle gøres plads til en ny dreng i klassen, idet Emirates brag-

te verdens største passagerfly til Danmark. 
I fire år har jeg glædet mig til at træde om bord på Emirates 

Airbus A380, og det har været ventetiden værd. Da jeg flyver på 
selskabets Business Class, starter oplevelsen allerede ved min ho-
veddør, og den fortsætter med at imponere hele vejen til Dubai.

LIMO TIL CPH
Business Class-passagerer med adresse indenfor en radius af 30 
km. fra lufthavnen kan før afrejsen bestille transport dertil – servi-
cen er indeholdt i billetprisen. Således venter tre timer før flyafgang 
en flot blankpoleret Mercedes Van med kølig kildevand og tonede 
ruder foran min hoveddør, og jeg bliver med stil fragtet til lufthav-
nens Terminal 2. Efter få minutter ved check-in for Business Class er 
jeg snart gennem Fast Track og sikkerhedskontrol. Business Class-
billetten giver adgang til den lyse og rummelige Eventyrlounge 
med et flot udsyn over forpladsen og et moderat udvalg af vådt 
og tørt. 

BOARDING MED UDSIGT
Boarding begynder 55 minutter før afgang, men forsinkes 15 mi-
nutter af ukendte årsager. Der hersker lidt forvirring ved gaten, og 
personalet genner passagererne ud i to rækker, hvor vi, der flyver 
på Business, lades først igennem. Ved at benytte den øverste gang-

bro til flyet fornemmer man, at det er et meget stort fly, man træder 
ombord i. Det består imponerende af fire millioner forskellige dele 
og vejer mere end 500 tons. Fra vinduerne er der mange meter ned 
til det brede vingefang (på 79,8 m.) med de store motorer foruden 
et flot udsyn over lufthavnen, da jeg bevæger mig mod kabinen i 
over 20 meters højde. 

ARABISKE TONER OG FRANSKE BOBLER
Kabinepersonalet tager smilende imod, anviser vej til mit sæde og 
hænger mit overtøj i garderoben. Nu følger en kort introduktion 
til sæde og underholdningssystem samt et tilbud om juice eller 
champagne. Jeg fejrer min A380 jomfrurejse med bobler - en frem-
ragende, perlende og smagfuld Veuve Clicqout Yellow Label NV. På 
kabinevæggen hænger vaser med friske, farverige blomster, mens 
lyden af arabiske toner spreder eksotisk vellyd. Business Class for-
deler sig over 20 rækker i en større og mindre sektion, og mit valgte 
sæde 6E befinder sig forrest i midten af kabinen.

Skulle jeg blive træt af min kollega i nabosædet, kan jeg aktivere 
en elektronisk skillevæg. Med en pude placeret bag lænden, taxier 
vi ud med en halv times forsinkelse under fremvisning af en yderst 
velproduceret sikkerhedsvideo. Det lange tilløb til take-off foregår 
jævnt, og vi letter uden bemærkelsesværdig støj.

MAD OG DRIKKE
Menuen lokker med hele tolv klassiske cocktails som Mojito, Cos-

mopolitan, Manhattan og Classic Martini, tre skotske whisky, heri-
blandt en 18 års Chivas Regal, cognac og andre spirituosa samt et 
udvalg af populære øl. Vinkortet fremviser to franske hvidvine og 
to rødvine (Chateu Laroze 2011 og Penfolds Bin 28, australsk shi-
raz fra Kalimna) samt en formidabel portvin fra Doro-dalen (Dow’s 
Colheita 1992) med masser af fylde og sveskesmag. Efter en fug-
tigvarm klud og servering af drinks og lune nødder studeres me-
nukortet.

Skandinavisk platte og gravad laks fravælges til fordel for en 
krydret linsesuppe smagt til med spidskommen efterfulgt af laks til 
den tørre side, serveret i citron/dildsauce med fennikel, rosenkål og 
vilde ris. Braiserede okserevelsben og kylling/champignon-roulade 
findes også på menuen. Desserten forfører med en cremet fed og 
lækker, saltet karameltærte med mokkachokoladesauce, en velas-
sorteret osteplatte, blåbær/vaniljekage med lækker kompot af ap-
pelsin samt frisk frugt.

Er der senere plads til mere, kan man undervejs forsyne sig i fly-
ets loungebar med snacks, sandwicher og kager. Efter middagen 
dæmpes belysningen, og en stjernehimmel dukker op på undersi-
den af bagagehylderne - raffineret og hyggeligt.

KOMFORT OG UNDERHOLDNING
Med en kabineindretning på 1-2-1 er det lysegrå lædersæde for-
venteligt luksuriøst, og med fire indstillingsmuligheder er der posi-
tioner til alle behov. Nakkestøtten er justerbar, der er opbevaring til 
laptop, læselampe, rummelig opbevaring med et ekstra rum under 
fodskamlen til mine sko, og der er strømudtag samt hdmi- og usb-
tilsutning. Bordet er let at trække i rette position og må være blandt 
de største, man finder i et passagerfly – og med rigelig plads til lap-
toppen. Kildevand, Perrier og sodavand er placeret i en sidehylde, 
mens pude og vattæppe kommer til deres ret, når sædet placeres 
i horisontal stilling for søvn. Sædet har en bredde på 80 cm. og en 
pitch på 112 cm., mens det i udslået position måler 200 cm. Velvæ-
reetuiet indeholder sovebriller, strømper og eksklusive produkter 
fra Bvlgari.

Underholdningssystemet åbner med en letbetjent platform, og 
med mere end 4.500 tilbud skal man være særligt kræsen, hvis man 
ikke kan slå tiden ihjel. Der er spillefilm på 25 sprog og i alle ka-
tegorier, nyheder, sport, serier, livsstilsprogrammer, naturfilm osv. 
Et kæmpe musikbibliotek gør det nærmest umuligt at vælge, men 
da jeg falder over ”Essential Albums”-listen, er den som taget ud 
af min egen pladesamling. Efter indtagelse af Led Zeppelin, Pink 
Floyd og Lou Reed lader jeg mig udfordre af Hvem vil være Mil-
lionær, før jeg døser til en uinteressant scifi-film. Der er mulighed 
for streaming af et væld af populære tv-kanaler, ligesom der er 
podcasts, audiobøger og meget mere. Det fungerer vældig godt, 
og med de udleverede, støjreducerende hovedtelefoner af høj 
kvalitet, er der ikke noget at klage over. Underholdningsskærmen 
er hele 23” stor, og systemet kan betjenes via fingertouch, med 
en lille tablet i mobilstørrelse eller den klassiske ledningsbetjente 
fjernkontrol. Man kan før afrejsen hente Emirates’ app og på for-
hånd vælge sin underholdning, som - når velplaceret i flysædet - 
synkroniserer med underholdningssystemet. Man har endvidere 
adgang til 20MB inkluderet wifi, der kan bruges på sociale medier, 
chatforums, sms og lignende. Er man Skyward-medlem (nem re-
gistrering) og har optjent et tilstrækkeligt antal miles (Blue, Silver, 
Gold, Platinum), er der vederlagsfri wifi på hele flyrejsen. Læs mere 
om loyalitetsniveauerne på Emirates’ hjemmeside. 

EN FLYVENDE NATKLUB
Efter middagen er det tid at gå i loungebaren, hvor rejsende på 
Business Class kan nyde drinks, sandwicher, kanapéer og snacks. 
Hvor er det smart! En cirkelformet futuristisk bar er centrum i den 
rummelige kabinesektion, der er indrettet med dæmpet lys, knit-
rende lædersofaer, caféborde med små lamper og udsyn til vingen. 
En storskærm viser sport, og der er friske blomster i vaserne på 
væggen. Timerne flyver af sted, mens min kollega og jeg udveksler 

ideer til magasinet over velmiksede Bloody Mary’er og flødeis ser-
veret af opmærksomme stewardesser i stribede jakkesæt og røde 
hatte. Man glemmer helt, at man flyver. Det er som at sidde i en 
natklub, og særligt da mørket falder på. Overraskelsen er stor, da 
kaptajnen efter seks timers flyvning annoncerer indflyvning mod 
Dubai. Allerede? Loungebaren er et godt sted at falde i snak med 
andre rejsende, til at strække benene og til bare at nyde at dette 
fly, dette selskab og denne klasse er noget særligt. På de rumme-
lige og pinligt rene toiletter er vaskeklude, cremer og parfumer til 
begge (og evt. andre) køn. 

SAMLET VURDERING
Trods en kritisk tilgang er der ikke noget at kritisere, men sådan bør 
det til den billetpris også være. Alt er veltilrettelagt og velfungeren-
de - fra limotransport til lufthavnen, check-in, loungeadgang, boar-
ding, et opmærksomt kabinepersonale, stort udvalg af mad og un-
derholdning, et fremragende sæde og en vidunderlig loungebar 
i flyet. Og dog… det var en skuffende, tør laks, der blev serveret. 

Trods den halve times forsinkelse ankommer vi før tid og bliver 
kørt til hotellet af Emirates’ chaufførservice. Man skal selv henven-
de sig til chaufførservice, der er placeret i den højre, fjerne ende af 
ankomstterminalen.

PRIS
Returbillet med Emirates på Business Class København – Dubai 
koster i december fra kr. 18.903 inkl. skatter og afgifter (14 dages 
forsalg) 

Se mere på emirates.com
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Selv lyden er smuk
AF MICHAEL BØJES

D er findes hektiske business-lounger, lounger med kedelig 
mad, lounger med støj, lounger med snavs, nedslidt interiør 

osv., og så findes der lounger, hvor alt er i skøn og upåklagelig or-
den. Emirates’ First Class Lounge, som hører blandt de sidstnævnte, 
er placeret i Concourse B under buede hvælvinger, der gennem 
matterede glasruder giver udsyn til Dubais skyline. First Class-lou-
ngen er én af tre i Dubai International Airport, hvor gæster velkom-
mes af små vandoaser med grønne planter og bløde møbler langs 
bassinerne, hvileområder med privatsfære, storskærme med sport 
og nyheder og ikke mindst lækre buffeter og en à la carte-restau-
rant med hvide duge og røde roser. Det er her, jeg indtager den fra 
menukortet bestilte morgenmad inden afrejsen mod København.

Tjeneren er hurtig på fødderne, og det varer ikke længe, før han 
er tilbage med bagte bønner, æg, stegte champignon, friskpresset 
juice af mørke bær og en single espresso. Standarden af den serve-
rede morgenmad er høj, som det forventes i en first class-lounge. 
Lyden af gæsters mumlen, bestik mod porcelæn, rullende kabine-
kufferter, ventilationsanlæg og kviksteppende fødder fra et travlt 
personale på bonede trægulve er dæmpet og ligefrem en behage-
lig lydcollage i den flot indrettede lounge.

Har man tid, er der mulighed for at tage et forfriskende bruse-
bad og/eller modtage en halv times massage i loungens spa inden 
afrejse. Klokken er syv om morgenen, og loungen er allerede fyldt 
pænt op, men man fornemmer det ikke. En spadseretur rundt i de 
forskellige sektioner fremviser legeland, skopudser, bederum, ry-
gerum, vinkælder og meget mere.  Der er knitrende sofaer i itali-
ensk læder, blankpolerede gulve i italiensk marmor, Rolex-ure på 

væggene og ikke mindst to velindrettede konferencelokaler. Wifi 
fungerer ubeklageligt og er nemt at tilslutte. Det er en skam, jeg 
ikke har mere tid, men jeg har lovet mig selv også at stikke hovedet 
ind i Business Class-loungen ved siden af.

Har man ikke adgang til First Class-loungen via kortstatus eller 
flybillet, kan man betale sig adgang. Prisen for Business Class-pas-
sagerer er 125 USD, mens rejsende med Economybillet må hoste 
op med det dobbelte. 

BUSINESS CLASS LOUNGE (CONCOURSE B)
Ligesom First Class Lounge, er der tre Business Class-lounger i 
Dubai International Airport. Denne er særdeles velbesøgt, med 
megen støj og en lidt hektisk atmosfære. Her findes mange af de 
samme faciliteter som i First Class-loungen, og her er et business 
center, men skopudsning og andre services er mod ekstra betaling. 
Indretningen er stadig luksuriøs med italiensk komfort og marmor 
på gulvene. Efter lidt søgen finder jeg en plads med relativ ro, på 
afstand fra den centrale del af loungen, der er aflang med kig til 
butikkerne nedenfor, og den er praktisk indrettet med separat ind- 
og udgang. Business Class-loungen har som sådan ingen mangler, 
men jeg opgiver en tur i buffeten, da de mange gæster får den til at 
fremstå uoverskuelig og så hektisk som et afrikansk gedemarked. 
Jeg opgiver også et toiletbesøg grundet en lang kø, mens der til 
gengæld ved udgangen venter den glædelige overraskelse, at der 
er en serviceret ”to-go” kaffebar 

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.



business traveller denmark   26

Julemandens
legetøjsfabrik i Dubai
AF MICHAEL BØJES

I ndrømmet - overskriften er ikke korrekt. Der er hverken jule-
mand eller gaver og heller ingen nisser. Ikke desto mindre gi-

ver situationen, jeg betragter, mindelser om barndommens fore-
stilling om julemandens legetøjsfabrik på Grønland.

Jeg befinder mig i Dubai - langt væk fra sne, is og kulde – på 
besøg i verdens største flycatering, der drives af det nationale luft-
fartsselskab i de Forenede Arabiske Emirater. Emirates Flight Cate-
ring har 11.000 medarbejdere, som i to- og treholdsskifter dagligt 
forbereder og frembringer mad til de mere end 100 flyselskaber og 
deres tusinder af passagerer. Vi taler om gennemsnitligt 225.000 
måltider om dagen - et helt ubegribeligt antal!

Min tid er begrænset og tillader ikke overværelse af hele pro-
duktionsapparatet fordelt på 163.250 kvm., så jeg nøjes med besøg 
i cateringafdelingen for first- og businessclass-serveringer. Proces-
sen her begynder i vareindleveringen, hvor alt indkommende scan-
nes for kemikalier, toksiner, metaller og sprængstoffer, og alle mad-
varer temperaturmåles som en del af fødevaresikkerheden.

Herefter går turen til afdelingen for udpakning af kasser, åbning 
af emballager og ikke mindst affaldssorteringen, der samvittig-
hedsfuldt sørger for nedbrydning eller genbrug af 90 tons pap og 
tre tons plastik - om måneden! Miljøbevidstheden er nærværende 
fra levering til slutprodukt. Personalet bærer kitler og hårnet i for-
skellige farver, der indikerer jobposition og rang, og her forbruges 
årligt 6,2 mio. hårnet.

Jeg passerer derefter en kæmpe vaskehal, hvor alt porcelæn, 
glas, bestik m.m. rengøres efter brug i flyene, og det imponerer at 
se seks medarbejdere skulder ved skulder dissekere brugte serve-
ringsbakker, som er det en olympisk disciplin.

De gigantiske køkkener er opdelt efter region med køkkenche-
fer fra Indien, Kina, Mellemøsten m. flere. Det japanske køkken er 

placeret separat fra de øvrige, og der er særligt, japansk porcelæn 
til maden på flyruter til og fra ”The Land of the Rising Sun”. Der duf-
ter himmelsk i alle køkkener, og da vi ankommer til hallen for klar-
gøring af retterne, fristes jeg til at løbe med en bakke.

Rundvisningen i Emirates Flight Catering er en forbløffende op-
visning i minutiøs tilrettelæggelse og kronologi. I alle afdelinger 
kan man på store skærme følge processerne i real-time, og selvom 
der sjældent opstår fejl, er der i givet fald en sidste redning - Last 
Minute-afdelingen, hvor man håndterer pludselige ændringer og 
særønsker op til minutter, før flyet letter. Denne afdeling har eks-
pertise og erfaring i at løse selvsagt alle ønsker og ændringer på 
rekordtid, og de gør det!

Emirates Flight Catering er en lukket og skjult verden, som det 
er de færreste forundt at se, og det er en bevidsthedsudvidende 
oplevelse at følge vejen fra indlevering af råvarer til udpakning, 
forberedelse, produktion og klargøring til levering ud til flyene – 
noget, jeg vil tænke over de næste mange gange, der sættes en 
serveringsbakke foran mig i flysædet.

Lad mig slutte med en række forbløffende fakta: 1.800 køk-
kenmedarbejdere skaber dagligt 1.500 forskellige menuer til 700 
leveringer til fly, hvor maden rulles ud på 9.000 serveringsvogne. 
Det årlige forbrug af kuvertsmør tæller 50 mio., og der leveres år-
ligt 4.500 tons kylling og 40 tons jordnødder til hubbens flyvende 
gæster. Samlebånd, der binder produktionen sammen, er 4,5 km 
lange, mens 600 meter vakuumrør bortskaffer affald til sortering.

Næste gang, du flyver fra Dubai, kan du passende sende en ven-
lig tanke til de 11.000 ildsjæle, der her medvirker til, at du får noget 
at spise på din flyvning – nu har du fået et lille indblik i logistikken. 
Enjoy your meal! 
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timer i
Phnom Penh
Cambodjas hovedstad sprudler af markeder, templer
og et farvestrålende leben af mennesker

AF JENNI REID

Sundown Social Club

Tag en pause fra varmen i denne afslappede tagterrassebar 
og restaurant, som kan nås via en trappe på Street 440-si-
den af markedet. På trods af de høje boligblokke, der sprin-
ger op i kvarteret, er dette et af de få steder med udsigt i 
denne del af byen. Tag plads på terrassen og nyd daglig-
livet nedenfor på gaden, de farverige bliktage over mar-
kedet og en skyline, der er under hastig forandring. Som 
navnet antyder, er dette også et godt sted for solnedgange. 
Menuen tilbyder frugtjuicer, cocktails og andre drinks, og 
deres krydrede fiske-tacos er fremragende. Åbent kl. 12-23.

facebook.com/sundownsocialclub

Det russiske marked

Begynd med en gåtur i den sydlige del af 
byen gennem det travle, overdækkede 
marked (lokalt kaldt Psar Toul Tum Pung) 
og det omgivende netværk af skyggeful-
de gader. Mine yndlingsgader er fra 440 
til 456 på østsiden. Hundredvis af stande 
sælger alt fra snegle til sød kaffe, tuk-tuk-
chauffører slapper af i hængekøjer, og man 
bemærker kvarterets gentrificering – unge 
studerende i caféer som Tini og Deja samt 
køer til smarte restauranter som Nesat og 
Eleven One og trendy barer som Intégrité 
og Long After Dark. Markedet er et fanta-
stisk sted at betragte byens dagligliv, hvor 
de lokale slubrer nudler til frokost, kraftige 
koner hugger kød ud til bøffer, og poser 
med eksotiske frugter og grøntsager skif-
ter hænder. Her er åbent fra solopgang til 
solnedgang.

Det olympiske stadion

Taxi-apps har ændret måden, hvorpå folk kommer rundt i byen. Ud-
over at hoppe ind i den nærmeste tuk-tuk, kan man nu bruge Grab 
eller den lokale Passapp til at få en forudbestemt pris i en mindre 
rickshaw. Vælg selv og kør til det olympiske stadion, designet af lan-
dets mest kendte arkitekt, Vann Molyvann, også kaldet ”manden, 
der byggede Cambodja”. At forklare arkitektens fascinerende livshi-
storie og skole for New Khmer-arkitektur - som blander traditionel 
sydøstasiatisk stil med modernistiske principper, som han opfandt i 

Paris - ville fylde en hel artikel i sig selv. Desværre er mange af hans 
smukke og stadig praktiske design siden blevet kompromitteret på 
grund af dårlig byplanlægning (inklusive stadionet, der oprindeligt 
blev designet med damme langs yderkredsen for at forhindre over-
svømmelse). Andre af hans bygningsværker er Chaktomuk-teatret, 
Institut for Fremmedsprog og uafhængighedsmonumentet. En-
gelsksprogede, guidede ture kan bookes på ka-tours.org.

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
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Wat Ounalom til Wat Botum

Tag en tuk-tuk til Wat Ounalom (”wat” betyder tempel) for et 
hurtigt kig på det fredfyldte sted. Kør videre sydpå langs flo-
den, forbi det kongelige palads og det vifteformede Chak-
tomuk-teater til Wat Botum. Foretag en lille omkørsel til en 
gade tilbagetrukket fra floden langs Sothearos Boulevard for at 
se The Mansion - en faldefærdig, men alligevel fantastisk byg-
ning fra den franske kolonitid, og som nu anvendes til diverse 
begivenheder. Det er - hvis tiden tillader det - en tur, der bedst 

gøres omkring solnedgang. Områder, der om dagen kan være 
ulideligt varme og øde, kommer i skumringen til live i byen, der 
mangler offentlige pladser. Langs flodbredden placerer munke 
og andre lokale orkideer og røgelse ved Preah Ang Dorngkeu-
helligdommen, mens man i Wat Botum kan se ældre menne-
sker lave aerobic og teenagere, der øver skateboardtricks om-
kring det centrale springvand.

Meta House

Hvis disse fire timer rækker ind over afte-
nen, vil en 20-minutters gåtur til Street 178 
føre dig til Meta House. Dette tyske kultur-
center blev for nylig flyttet til en ny adresse, 
hvor det er hjemsted for lokale og regio-
nale udstillinger, dokumentarfilm-forevis-
ninger og foredrag om emner som journa-
listik, miljø og international udvikling. Hvis 
dette ikke kan lokke, så hop i en tuk-tuk til 
Rosewood Hotel i Vattanac Capital Tower, 
Phnom Penhs højeste bygning, og nyd en 
drink på den smagfulde tagterrasse. Hvis 
det er flere år siden, man sidst var her, er 
ændringerne i byen, der kan ses fra dette 
udsigtspunkt, svimlende.

meta-house.com
rosewoodhotels.com

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 - Er udkommet
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
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Medlemsklubber
THE WING
The Wing, der i 2016 blev grundlagt af Audrey Gel-
man og Lauren Kassan i New Yorks Flatiron-distrikt, 
har ti lokationer i USA og åbnede for to måneder 
siden i London i et femetagers rækkehus på Great 
Portland Street. De seneste i New York ligger i Bry-
ant Park og i Williamsburg, og til næste år åbner 
man også i Seattle og Toronto. The Wing, der tæller 
mange prominente kvinder, opfordrer medlem-
merne til at netværke, søge forretningspartnere, 
deltage i arrangementer og rådgive hinanden. De 
indbydende arbejdslokaler har fælles borde og tele-
fonbåse, ligesom de har reservérbare mødelokaler, 
caféer, skønhedssaloner og biblioteker. Medlem-
skab i London koster DKK 15.950 om året, og ad-
gang til hele netværket koster DKK 18.110 pr. år. Der 
tilbydes gratis medlemskab til de, der arbejder med 
marginaliserede kvinder og piger.
the-wing.com

 
ALLBRIGHT
Allbright, der er navngivet til ære for den tidligere 
amerikanske statssekretær Madeleine Albright, som 
sagde: ”Der er et specielt sted i helvede for kvinder, 
der ikke hjælper andre kvinder”, blev sidste år lance-
ret i Fitzrovia, London af Debbie Wosskow og Anna 
Jones. De har siden åbnet en Mayfair-klub på fem 

etager med et fælleskontor-område, telefonbåse, 
et eventlokale, to tagterrasser, en restaurant, en 
gym og massagekabiner. En West Hollywood-klub 
åbnede for et par måneder siden, og New York og 
Washington DC er på tegnebordet. Medlemmer får 
adgang til partner-klubber rundt om i verden, og 
mænd kan deltage som gæster. Der er pitchdage i 
Mayfair og Los Angeles i partnerskab med HSBC Pri-
vate Banking, hvor man inviterer kvindedrevede virk-
somheder til at præsentere sig for investorer. Med-
lemskab af netværket af klubber koster DKK 11.300 
pr. år (plus et registreringsgebyr på DKK 2.600), mens 
Allbright-akademiet, der består af tre digitale kurser 
og månedlige arrangementer er gratis.
allbrightcollective.com

 
UNIVERSITY WOMEN’S CLUB
Universitetsklubben har en stolt historie, der går til-
bage til 1886, og det traditionsbundne sted ligger i 
et mondænt, georgisk hus i Mayfair, London, hvor 
der er et smukt bibliotek med træpaneler, et fælles 
arbejdslokale, spisestue med udsigt til terrasse og 
have samt 22 hyggelige soveværelser. Klubben er 
målrettet kvindelige erhvervsfolk, studerende og 
kandidater, og mænd er velkomne som gæster, hvis 
de bookes af et medlem – dog er tredje sal kun for 
kvinder. Medlemskab begynder ved DKK 3.960 pr. år 
(plus indmeldelsesgebyr på DKK 2.600) med rabat 
for medlemmer under 26 år. Medlemskab giver ad-
gang til værelsesleje ved to arrangementer om året, 
ligesom man har adgang til arrangementer i part-
nerklubber over hele verden.
universitywomensclub.com

 

Kollektive kontorer

ONE GIRL BAND, GLASGOW
”Vi er kolleger frem for konkurrenter,” siger One Girl 
Band - et netværk, der er åbent for de, der iden-

Blandt
kvinder

 

Udvalget af medlemsklubber, kollektive kontorer og
netværksgrupper for kvinder har aldrig været større

AF HANNAH BRANDLER
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tificerer sig som kvinder. Lola Hoad oprettede fællesskabet i 2015 
i håb om at forhindre ensomhed blandt kvindelige freelancere og 
iværksættere. Det åbnede oprindeligt i Brighton, Sydengland, men 
flyttede i år til Glasgow, i Axiom Warehouse, der har døgnåbent, 
masser af dagslys og badefaciliteter. Arrangementer inkluderer 
morgenkaffe-møder og foredrag af forskellige branchefolk. Et Re-
sident medlemskab (DKK 1.960 pr. måned) giver fuldtidsadgang, 
et dedikeret skrivebord og aflukkeligt skab, mens Secondary (DKK 
912 pr. måned) giver adgang tre dage om ugen. Begge kræver et 
tilmeldingsgebyr på kr. 260, og der er fri adgang til arrangementer. 
Adgang per dag koster kr. 130.
onegirlband.co.uk

 
BLOOMING FOUNDERS, LONDON
Blooming Founders, der er åben for mænd og kvinder, men har et 
kvindeligt fokus, blev lanceret af Lu Li i 2015 for at hjælpe spirende, 
kvindelige iværksættere med at få succes gennem netværk, sam-
arbejde og foredragsrækker. Det begyndte på en enkelt adresse i 
Shoreditch og er siden udvidet til to, hvilke er hovedkvarteret på 
Curtain Road og et fælleslokale i den samarbejdende Cocoon. 
Medlemskaber begynder ved kr. 260 plus moms, og arrangemen-

ter inkluderer pitchdage og forelæsninger. Hovedkvarteret har en 
terrasse, og et lille mødelokale kan lejes.
bloomingfounders.com

Netværk

MARGUERITE, LONDON
Dette netværk, der blev grundlagt af Joanna Payne i 2015 og op-
kaldt efter Marguerite “Peggy” Guggenheim, henvender sig til kvin-
der indenfor kunst. Det har mere end 300 medlemmer og afholder 
40 arrangementer årligt. Medlemspakker spænder fra Outside the 
Bubble (kr. 520 pr. år, intet indmeldelsesgebyr), der giver adgang 
til netværket og event-invitationer med rabat, til Marguerite 1938 
(DKK 14.530 plus 3.890 i indmeldelsesgebyr), som for den høje pris 
giver ubegrænset adgang til arrangementer plus otte eksklusive 
events.
margueritelondon.com

 
CONGRESS LONDON
Netværket, der blev lanceret i 2016 af en gruppe kvinder på tværs 
af flere brancher, afholder arrangementer den sidste tirsdag i hver 
måned, skiftevis mellem foredrag af eksperter og mindre gruppe-
møder, også kendt som Cliques. Der er ingen medlemsomkostnin-
ger, men deltagelse i arrangementer koster kr. 45 - 90. Nye med-
lemmer i netværket præsenteres for andre relevante medlemmer, 
og en virtuel Clique supporter medlemmer udenfor London.
congress-london.com

 

Rejseplatforme

SHE TRAVEL
Anna-Liisa Tampuu, leder af risikoanalyse i nødhjælpsselskabet 
Northcott Global Solutions, åbnede i juli denne medlemsplatform. 
Det er et forum for spørgsmål 
og svar om regionspecifikke 
emner, rejserådgivning fra 
sikkerhedsanalytikere samt 
mulighed for møder med 
ligesindede fagfolk til arran-
gementer over hele verden. 
Oversigter over risikofaktorer 
behandler trusler, medicinsk 
information og diverse landes 
traditioner og skikke. Grup-
pechats er kun for kvinder, 
men mænd kan deltage i arrangementer. Medlemskab koster kr. 
520 om året for enkeltpersoner, mens firmapakker begynder ved 
DKK 51.900.
shetravel.co.uk

 
MAIDEN VOYAGE
Denne online-platform, der blev grundlagt af Carolyn Pearson i 
2008 som et socialt forum for kvindelige rejsende, har nu 12.000 
medlemmer i mere end 100 lande og tilbyder bl.a. standarder for 
certificerede, kvindevenlige hoteller. Platformen tilbyder også rej-
setips og byguider plus kurser for kvindelige arbejdsgivere. Indivi-
duelt medlemskab er gratis, mens firma-medlemskab fås fra DKK 
30.280.
maiden-voyage.com
 

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

BÆREDYGTIG  
GRÆSSLÅMASKINE  
- NÅR I MØDES

GREEN SOLUTION #2/75



R ækker af vinstokke strækker sig ud over 
dalen med druer, der er klar til høst i den 

tidlige efterårssol. I det fjerne er bakker, og 
bag disse Kaukasusbjergene, endnu uden 
sne, men en malerisk baggrund til en roman-
tisk landbrugsscene. Fra den organiske vin-
mark, fri for pesticider og herbicider, høstes 
druerne snart og fermenteres med minimal 
indgriben i lerkrukker sænket ned i jorden. 
Resultatet er en hvidvin som flydende rav, 
hvis smag er unik, og som i hvert glas giver et 
indblik - ikke kun i landets fortid, men også i 
dens mulige fremtid.

Hvis du finder, at det er en overdrivelse af 
betydningen af et glas vin og vinproduktion 
som helhed, skal du vide, at nogle af verdens 
tidligste arkæologiske vidnesbyrd om vingæ-
ring findes i Georgien. Landet har lavet vin 
i hen ved 8.000 år og gør det stadig. Gennem årtusinder ud-
viklede georgiere en stor ekspertise og havde mere end 500 
druesorter, af hvilke mange var eksklusive for regionen. Des-
værre udpegede Sovjetstyret under den 70-årige besættelse 
(1921-91) landet som område for vinfremstilling med vægt på 
masseproduktion.

De fleste oprindelige druesorter blev glemt, da landbrugs-
kollektiver fokuserede på brug af et begrænset antal druesor-
ter med høj produktivitet, ligesom sorterne blev udvalgt til de 
russiske arbejdere, der foretrak halvsøde vine (hvilket endnu er 
tilfældet).

 
NATURLIG VIN
Renæssancen af den georgiske vinindustri er et nyere fæno-
men og mindre knyttet til Sovjetunionens fald end ændringer 
i forbindelserne til Rusland, som fra 2006 til 2013 pålagde en 
embargo mod georgiske varer. Indtil da var Rusland sta-
dig marked for størsteparten af vineksporten (ca. 95 
pct.). Med embargoen var Georgien nødt til at 
se sig om efter nye markeder, primært tidli-
gere østblok-lande som Polen og de balti-
ske stater og derefter Vesteuropa og USA. 
Til det formål skulle kvaliteten forbedres, 
og vinproducenterne måtte skabe noget 
unikt. Her kom de 8.000 års ekspertise in-
denfor vinproduktion til nytte, og herved 
skabtes landets speciale - naturlig vin.

Gennem alle årene med sovjetisk be-

Vækstland
Georgien

 

Det lille land i Kaukasus nyder en renæssance hjulpet
frem af sine fremragende vine

AF TOM OTLEY
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sættelse var en del landmænd heldigvis fortsat med at fremstille 
vin til privat forbrug på den traditionelle måde og med brug af dis-
se lidt bedagede druesorter. Processen består i at lægge de knuste 
druer i lerkrukker (kaldet qvervi), som sænkes ned i jorden, hvor 
vinen først gærer i 20-25 dage med skind og stængler. Disse fjernes 
derefter, og vinen eftergærer nu i mellem seks måneder og to år. 
Den resulterende naturlige vin - uanset om den er rød eller hvid - er 
særegen for landet og i stigende grad værdsat af entusiaster. På 
grund af den særlige proces har den hvide vin et markant, umis-
kendeligt udseende og smag, som varierer meget, ikke mindst på 
grund af de forskellige jordbundstyper og de hundreder af drue-
sorter. Qvervi-vine er nu blevet en central del af markedsføringen 
af Georgiens vinindustri og turistsektor.

 
DELIKAT BALANCE
Vinindustrien er en allegori for Georgiens position i dag - geogra-
fisk, geopolitisk og økonomisk. Landets naturlige store handels-
partner er stadig Rusland, men med besættelsen af to af Georgi-
ens regioner, Sydossetien og Abkhasien, 
og hyppige blokader og embargoer, ikke 
kun på varer, men også på flyvninger, er 
det usikkert at stole på Rusland - såvel for 
eksportører som landet generelt. Omvendt 
har Georgien heller ikke råd til at ignorere 
Rusland eller bevidst udfordre situationen.

Med hensyn til vin udgør Rusland stadig 
62 pct. af eksporten, efterfulgt af Ukraine 
med 12 pct., Kina 8 pct. og Kasakhstan 4 
pct. Der ses vækst på andre markeder - eks-
porten steg i 2017 med 18 pct., og Rusland 
er stadig en vigtig handelspartner - ikke 
kun for de 300 mio. flasker vin, der produ-
ceres hvert år, men for al handel.

Også turismen har et dilemma. Georgiens 8,5 mio. besøgende 
i 2018 kom stort set fra nabolandene Armenien og Aserbajdsjan, 
men Rusland er stadig betydende for store dele af Georgiens turist-
industri, selvom landet har succes med at tiltrække besøgende fra 
Vesteuropa, Asien og Golfen.

Der er endnu et aspekt. Mange af de rigeste georgiere har tjent 
deres penge i Rusland og er vendt tilbage for at finansiere den pri-
vate udvikling i hjemlandet. Disse velhavende forretningsfolk har 
uundgåeligt indflydelse på politik, fra finansieringsfonde til ny-
delse af særstatus. Den mest åbenlyse manifestation af dette ses 
på det store modernistiske slot på bakken med udsigt over hoved-
staden Tbilisi. Slottet med glasfacader er det 9.300 kvm. store hjem 
og hovedsæde for Bidzina Ivanishvili, landets rigeste mand med 
en nettoformue på 5 mia. USD. Til sammenligning var Georgiens 
BNP i 2017 på 15 mia. USD. Symbolikken ved rigmandens hus er 
indlysende, og han anses for at have en betydelig indflydelse på 
alle aspekter af det politiske liv. En koalition af politiske partier, han 
havde skabt, kaldet Georgian Dream, vandt valget i 2012, og senere 

samme år blev han af Georgiens parlament 
udnævnt til premierminister – en position, 
han holdt i godt et år. Flere mennesker for-
tæller, at der ikke sker noget i byen uden 
hans viden og godkendelse, og selvom det 
muligvis er overdrevet for en mand, der 
samtidig siges at holde en lav profil, så er 
det sidste ikke tilfældet med boligens op-
højede placering.

Georgiens fremtidige stabilitet og vel-
stand afhænger af, om landet omhyggeligt 
navigerer mellem sit ønske om et vestligt 
tilhørsforhold og dets forhold til Rusland. 
Georgien har med sin beliggenhed i det 
sydlige Kaukasus tillige med sine na-

Georgiens fremtidige
stabilitet og velstand

afhænger af, om landet
omhyggeligt navigerer
mellem sit ønske om et
vestligt tilhørsforhold

og dets forhold til
Rusland

buffalo horn + titanium 
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boer Armenien og Aserbajdsjan altid væ-
ret et gennemgangssted. Kaukasus ligger 
mellem Europa og Asien og mellem det 
Kaspiske Hav og Sortehavet, og afstanden 
mellem de to er kun 1.100 km, hvilket gør 
regionen til et naturligt transitpunkt.

Georgien befandt sig engang på Sil-
kevejen, men med opdagelsen af oliefel-
terne udenfor Baku i Aserbajdsjan blev olie 
transporteret med jernbane til Sortehavet. 
Stalin organiserede strejker på Rothschilds 
olieraffinaderi i kystbyen Batumi, og selv i 
dag er en af de største bidragydere til Ge-
orgiens BNP (15 pct. i 2017) transit af varer, 
der transporteres ad landevej og jernbane 
over Georgiens territorium til havnene Poti 
og Batumi ved Sortehavet. Det samme sker 
med olie og gas fra felterne i Aserbajdsjan.

 
VIGTIGE HAVNE
Her er der også kontroverser. En nye dyb-
havn ved Sortehavet, kaldet Anaklia, er en 
vigtig brik i Georgiens mål om at blive et 
logistisk knudepunkt mellem Eurasien og 
Europa. Store skibe kan via Bosporus kom-
me ind i Sortehavet, men der er i øjeblik-
ket ingen havn i den østlige ende til at tage 
imod dem. Samtidig anlægger Kasakhstan, 
Turkmenistan og Aserbajdsjan nye havne 
(Aylat, Aktau og Turkmenbashi) ved kysten 
af det Kaspiske Hav, hvilket muliggør, at 
varer fra Kina kan landes og transporte-
res over Sydkaukasus til Anaklia. Som The 
Economist beskrev det i februar: ”Der er 
tre korridorer mellem Kina og Europa - en 
sydlig korridor via Iran, men som er gjort 
uanvendelig af amerikanernes sanktioner, 
ligesom der er nordlig korridor gennem 
Rusland, hvorigennem det meste af den 
øst/vestlige handel i øjeblikket foregår. En-
delig kommer der med den nye dybhavn 
i Anaklia en korridor via det Kaspiske Hav 
med transport gennem Georgien til Sorte-

havet.”
Det er tiltalende udsigter, men der er 

et problem. Da Anaklia nu bliver en havn 
for store skibe, vil den også være i stand til 
at tage imod flådefartøjer. I et interview i 
forbindelse med den femte Tbilisi Interna-
tional Conference beskrev generalløjtnant 
Ben Hodges, tidligere chef for de amerikan-
ske væbnede styrker i Europa, det som et 
”drømme-scenario” med Georgien som ”et 
sted, hvor amerikanske orlogsfartøjer ville 
kunne komme i havn for vedligeholdelse 
og servicering.” Det ville samtidig lette Ge-
orgiens mulighed for indtræden i NATO - et 
emne, der har været vendt og drejet siden 
NATO- topmødet i Bukarest i 2008.

Der er megen logik i, at Georgien til-
slutter sig NATO, men det vil betyde en ny 
stillingtagen til alliancens mest berømte 
medlemsparagraf, artikel 5, der siger, at 
et angreb på et medlem betragtes som et 

angreb på alle medlemslande. Da Rusland 
har tusinder af tropper i de georgiske ud-
bryderregioner, Abkhasien og Sydossetien, 
taler mange ting imod, at Georgien indtræ-
der i NATO. Tidligere NATO-generalsekre-
tær Anders Fogh Rasmussen sagde i marts, 
at ”Georgien opfylder næsten alle kriterier 
for at blive medlem af NATO, men landet 
må internt diskutere, om man vil acceptere 
en ordning, hvor NATOs artikel 5 kun dæk-
ker det territorium, hvor den georgiske stat 
har fuld suverænitet.” Som Georgiens præ-
sident Salome Zourabichvili udtrykker det, 
er landet både velsignet og forbandet af 
sin geografi. Det positive er, at Vesten, hvad 
enten det er USA, NATO eller Verdensban-
ken, har interesse i at hjælpe Georgien med 
at lykkes. Det negative er, at to regioner i 
Georgien indtil videre er under kontrol af 
Rusland.

EU ELLER EJ
Siden 2014 har Georgien været en del af 
den Europæiske Unions Free Trade Area, 
hvor EU fortsat er landets største handels-
partner og tegner sig for mere end en fjer-
dedel af Georgiens handel. Salome Zoura-
bichvili er overbevist om, at Georgien også 
sigter mod et eventuelt EU-medlemskab, 
selv i lyset af EUs modvilje mod at optage 
flere medlemmer. Som et eksempel på at 
”tænke udenfor boksen” sagde han, at Ge-
orgien ville ”banke på hver en dør, og når vi 
er færdige med at åbne døre, vil man op-
dage, at Georgien er blevet medlem af EU.” 
Natalie Sabanadze, Georgiens ambassadør 
i Bruxelles, siger: ”Vi ved, at EU endnu ikke 
er klar til at invitere os ind, men vi vil være 
forberedt, når EU er.”

I mellemtiden er der brug for flere 
penge til infrastruktur. Verdensbankens 
nye Country Partnership Framework (CPF) 
for 2019-22 (i samarbejde med Georgiens 
regering) omhandler 11 projekter til en 
samlet omkostning af USD 699 millioner, 

hvoraf ca. 60 procent koncentreres til den 
igangværende anlæggelse af øst/vest-mo-
torvejen og sekundære vejprojekter.

Georgiens økonomi handler imidlertid 
om mere end vin og transport. Bjerge og 
floder leverer vandkraft og dermed elek-
tricitet, der om sommeren eksporteres til 
Tyrkiet, og også landbruget spiller en vigtig 
rolle. Sydkaukasus er et frodigt sted til fø-
devareproduktion, hvilket enhver, der har 
spist armensk eller georgisk, kan fortælle 
(tomaterne er de bedste, jeg nogensinde 
har smagt). På Sortehavskysten producerer 
man hasselnødder og Ferrero Rocher er en 
stor aftager til sin Nutella- og chokolade-
produktion.

Endelig er der turisme, der vokser hur-
tigt, men byder på udfordringer, fordi 
infrastrukturen er dårlig. Landets eneste 
jernbane går mellem Tbilisi og Batumi, og 
de generelt dårlige veje er overbelastede 
af minibusser og taxier, der transporterer 
arbejdere rundt, samt enorme lastbiler, der 
krydser grænsen ind og ud af Rusland.

FORRETNINGSVENLIGHED
Georgiens økonomi vokser årligt med om-
kring fem procent, hvilket er positivt, men 
ikke desto mindre vil det med den fart tage 
Georgien 20 år at nå op på niveau med Bul-
garien, det fattigste land i EU, og det er kun, 
hvis Bulgariens udvikling stagnerer. Turister 
får meget for deres penge i Georgien, men 
det har sin triste årsag i, at 80 procent af 
befolkningen tjener mindre end DKK 2.500 
om måneden, mens hver femte lever i fat-
tigdom. Arbejdsløsheden ligger officielt 
omkring 15 pct., og uddannelsesinstitutio-
ner lider under mangel på investeringer.

Ligesom med vinindustrien forsøger 
Georgien at positionere sig som en første-
klasses destination uden store fabrikker og 
industri, uspoleret natur (37 pct. af landet 
er skov) samt økologisk frugt og grøntsa-
ger – alt sammen forudsætninger for øko-
turisme. Kaukasusbjergene er fortrinlige 
til vandring, og man kan bo i private hjem, 
mens man besøger lokale klostre og vin-
gårde. Mange steder tilbydes hesteridning 
og rafting på floderne. Håbet er, at turister 
tiltrækkes af disse naturområder såvel som 
af storbyferie i Tbilisi. Noget andet er imid-
lertid, at landets bilpark stadig kører på die-
sel og benzin af dårlig kvalitet, hvilket øger 
forureningen.

Til gengæld er Georgien forretnings-
venlig. I centrum af mange byer finder man 
en stor moderne bygning, rådhuset, hvor 
borgere hurtigt – med Lonely Planets ord 
– ”kan få svar og oplysninger i et åbent, 
korruptionsafskrækkende kontormiljø.” Det 
er også her, man henvender sig for hurtigt 
og effektivt at oprette en virksomhed - en 
enkel procedure indført af den tidligere 
præsident Mikheil Saakashvili. Det bedste 
eksempel på disse åbne rådhuse findes i 
Tbilisi – i en bygning designet af de itali-

Tips til Tbilisi
Indkvarteringsmulighederne i hovedstaden er forbedret enormt i de se-
nere år. Hotel Iveria, der engang husede flygtninge, er nu det imponerende 
Radisson Blu Iveria Hotel (radissonhotels.com) med en fantastisk udsigt 
fra de øverste etager (prøv at ignorere det grimme Biltmore Hotel - et ek-
sempel på de senere års uhæmmede byggeboom).
Også de hoteller, der ejes af Temur Ugu-
lava, grundlægger af Adjara Group, kan 
anbefales. Rooms Hotel (roomshotels.
com) og Stamba (stambahotel.com) deler 
adresse i et konverteret, tidligere trykkeri 
fra Sovjet-æraen. Stamba er højere, men 
begge har dejlige værelser og spiseste-
der.
Fra samme hotelgruppe er også Fabrika 
(fabrikatbilisi.com), der er en slags van-
drerhjem med et fælles arbejdsområde 
og en gårdsplads fuld af butikker, caféer 
og en restaurant.

Wyndham Grand er netop åbnet på 
en central placering lige ved Freedom 
Square ved siden af et bycenter, der vil 
åbne gradvist gennem det næste år. By-
ens bedste hotel er formentlig Sheraton 
Grand Tbilisi Metechi Palace, det mest 
kendte af byens hoteller, der blev opført i 
1989 og tidligere i år genåbnede efter en 
omfattende, fireårig renovering. 
Georgisk madlavning er verdenskendt. Gå 
i Tbilisi ikke glip af restaurant Shavi Lomi 
(den sorte løve) for kokkens interessante 
fortolkninger af georgiske, traditionelle 
retter og stedets autentiske atmosfære i 
et par renoverede gamle huse.
Udenfor hovedstaden kan man opsøge 
vinproducenter og smage deres natur-
lige vine - prøv vingården Iago i Mtskheta 
(iago.ge) og Okro’s i Sighnaghi i Kakheti-
regionen (okrogvino.com). I nærheden 
kan man overnatte på Radisson Collec-
tion Tsinandali Estate Georgia (radis-
sonhotels.com).

enske arkitekter Massimiliano og Doriana 
Fuksas (der også har tegnet Terminal 3 i 
Shenzhen Bao’an International Airport). 
Rådhuset ligner hvide svampe, der vokser 
ved Mtkvari-floden, men også rådhusene i 
Telavi og Tianeti er værd at bemærke, når 
man besøger landet.

Udbredte sprogfærdigheder blandt 
den unge befolkning er naturligvis en stor 
hjælp, men mange af de unge er også flek-
sible og villige til at søge til udlandet, hvis 
hjemlandet ikke tilbyder muligheder. Dette 

aspekt er et eksempel på, hvor umuligt det 
er at forudsige Georgiens fremtid, men i 
betragtning af hvor langt landet er kom-
met siden 1991 - og på trods af betydelige 
tilbageslag - så er der grund til optimisme. 
Jeg hæver et glas vin for dette, når jeg åb-
ner flaskerne, jeg bragte med mig hjem.

Se mere på Georgia National Tourism 
Administrations hjemmeside gnta.ge For 
udflugter 

Se mere på traffictravel.ge
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SMART 
TRAVELLER

H yppigt rejsende har på et 
eller andet tidspunkt ople-

vet jetlag. Vores døgnrytme 
(kroppens interne ur) tilpasser sig 
langsomt nye tidszoner, så vi på en 
ny destination har tendens til at 
blunde om eftermiddagen med det 
resultat, at man ligger vågen om 
natten. Jetlag medfører træthed, for-
døjelsesbesvær og problemer med 
koncentration blandt andre bivirknin-
ger, hvilket besværliggør arbejdsopga-
ver. Der findes ingen mirakelkur, da 
jetlag påvirker mennesker på forskel vis, 
men her følger nogle fif til at minimere 
jetlags indflydelse på dit velbefindende 
og din produktivitet.

Før afrejsen
 

MOD VEST ER BEDST
Som forretningsrejsende har du formentlig 
ikke selv valgt din destination, men det er 
værd at huske, at rejser mod øst som regel 
giver mere jetlag end tilfældet er, hvis rej-
sen går mod vest. Planlæg fremad, og sørg 
for at få tilstrækkelig søvn i dagene op til 
afrejsen.
 
VÆLG EN AFGANG MED 
ANKOMST I DAGTIMERNE
En god måde at tilpasse kroppen til en an-
den tidszone er at udsætte sig selv for så 
meget dagslys som muligt. Døgnrytmer 
skabes af lys og mørke, og dagslys ved an-
komst kan hjælpe dig gennem døsigheden.
 
FORBEREDELSE VED 
ÆNDRING AF VANER
Ved man, at rejsen eksempelvis går til 
USA, så gå senere i seng hele ugen op til 
afrejsen. På den måde bliver ændringen af 
døgnrytme mindre.

Under rejsen
 

SÆT DIT UR TIL 
DESTINATIONENS TIDSZONE
Det lyder simpelt, men tricket bidrager til 
at justere din krop til den nye tidszone, før 
du lander.
 
HOLD DIG FRA KOFFEIN 
OG ALKOHOL
Alkohol og koffein er stimulanser, så lad dig 
ikke friste, når du flyver, da de dehydrerer 
dig og forstyrrer din søvn. Drik i stedet mas-
ser af vand og brug fugtighedscreme.
 
SLUK FOR SKÆRMEN
Selvom det er svært at lade være, så tjener 
det dig bedst at slukke for flyets under-
holdningsskærm, din tablet, computer og 
telefon. Mange telefoner har en ”nat-funk-
tion”, der ændrer skærmens farvespekter, 
men det bedste er at slukke helt.
 

Efter ankomst
 

LEV I HENHOLD TIL LOKAL TID
Giv ikke efter for fristelsen til en hurtig lur, 
når du er ankommet. Tving dig igennem 
dagen og få mest muligt ud af dagslyset 
ved eksempelvis at gå en tur i området. Selv 
shopping er bedre end en ”morfar” midt på 
eftermiddagen. Prøv at holde dig vågen til 
sent om aftenen, da det minimerer risikoen 
for at vågne midt om natten.

VÆR FLEKSIBEL
Spis dine måltider i henhold til den nye 
tidszone og vælg mad, der er rig på tryp-
tophan - for eksempel fed fisk, æg, spinat  
og specielt pistachenødder - da det stimu-
lerer melatonin, der fremmes i mørke og 
hæmmes i dagslys og har indflydelse på 
døgnrytmen.
 
DYRK MOTION
Træning eller motion over dagen vil gøre 
dig fysisk træt om aftenen og hjælper krop-
pen til at finde sin nye døgnrytme.
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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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”Det er myldretid, men der er ingen, der 
myldrer,“ griner Godfrey, min Uber-chauf-
før i Nairobi, mens vi holder stille i trafik-
ken - fastlåst en onsdag formiddag i en 
rundkørsel, hvor kun motorcykler kan sno 
sig gennem. På begge sider holder festligt 
dekorerede matatuer - minibusser, der er 
fyldt med dusinvis af pendlere, som heller 
ikke kommer nogen vegne. Trafikpropper i 
den kenyanske hovedstad er ingen nyhed, 
men chaufføren Godfrey insisterer - måske 
lidt for optimistisk – på, at om fem år vil det 
være fortid. Han siger, at der de sidste fem 
år er sket en stor forbedring takket være 
nye veje og omlægninger. Af de 17 år, God-
frey har kørt som chauffør, har han det se-
neste år arbejdet for Uber og er fuld af ros 
om virksomheden.

Selvom dette blot er uforpligtende taxi-
chat, så afslører denne smalltalk meget om 
de ændringer, denne by på 4,5 mio. ind-
byggere står midt i - først og fremmest om 
stigningen i deletjenester som Uber. Mo-
biltelefoni og høj internethastighed er en 
stor bekvemmelighed for mange i Nairobi, 
og for udenlandske besøgende letter det 
nødvendigheden af at have kontanter og 
at skulle forhandle priser. Uber har været 
på markedet i Kenya siden 2015 og havde 
i 2018 6.000 chauffører og 216.000 kunder 
fordelt på hovedstaden og kystbyen Mom-
basa.

Alon Lits, Ubers direktør for Afrika syd 
for Sahara, siger, at kenyanske byer er ”de-
fineret af smidighed, kreativitet og tilpas-
ningsevne”. Virksomheden har introduce-
ret funktioner som Uber Chapchap, der er 
en flåde af budgetkøretøjer, som kører til 
lavpris, og Uber Lite, en simpel version af 
Ubers app, der er designet til at fungere i 
områder med dårlig netforbindelse. Uber 
konkurrerer med lokale tjenester som Be-
babeba, der sidste år blev lanceret af en 
gruppe chauffører, samt Little, der støttes 
af den kenyanske telegigant Safaricom.

Det bringer os til mere om teknologi. 
Kenya har sin egen version af et “Silicon” 
- i dette tilfælde Silicon Savannah, og sta-
tistikker sætter IKT-sektorens bidrag til na-
tionaløkonomien til én mia. dollars i 2017. 
Nairobis popularitet som regional base for 
internationale virksomheder er velkendt, 
med højhuse, der rummer multinatio-
nale virksomheder som IBM, Cisco, Oracle, 
Google og Visa.

Landet er langt fremme indenfor mo-
bilbetalinger takket være den populære 
M-Pesa, en betalings- og finansieringstje-
neste, der drives af Safaricom, og som bru-
ges af millioner af mennesker til at betale 
for alt, fra morgenkaffe til biler. Sidste år 
overførte kenyanerne beløb svarende til 
næsten halvdelen af landets BNP gennem 
deres mobiltelefoner.

Også iværksættermiljøet er levende. 
Ifølge platformen Disrupt Africa stormer 
”agri-tech” frem og hævder, at antallet af 

nystartede virksomheder i dette segment 
i de seneste to år er steget med 110 pct. 
med apps som Farmers Pride, M-shamba 
og Taimba, der finder innovative måder at 
forbinde landmænd med leverandører og 
aftagere samt anvender data til forbedring 
af farmernes udbytter. Andre nystartede 
virksomheder, der tiltrækker international 
opmærksomhed, er bl.a. BRCK, der fremstil-
ler solcelledrevne, vandtætte modemmer 
og routere, AB3D, der bruger affaldselek-
tronik til at bygge 3D-printere, samt Twiga, 
en dagligvare-app, der sidste år tjente og 
donerede mere end 10 mio. USD til finan-
siering af frø-indkøb.

”Iværksætterkulturen har fået antallet af 
innovationslaboratorier og arbejdsfælles-
skaber til at stige voldsomt med eksempler 
som i-Hub, FabLab og NaiLab,” siger Nyam-
bura Gichohi, der i 2016 åbnede fælleskon-
toret Ikigai sammen med sin søster Wachu-
ka. De har nu to fælleskontorer i Nairobis 
grønne forstæder, Westlands og Lavington, 
og har ikke haft de store problemer med at 
udleje de over 100 skriveborde og flere pri-
vate kontorer.

Kontorkollektivet i Westlands har en 
hel hektar have med skriveborde, terras-
ser og gamle skibscontainere, hvor der kan 
holdes arrangementer. Det er et populært 
sted blandt konsulenter, NGOer og globale 
virksomheder, der søger eventsteder i et 
mere usædvanligt miljø. Filialen i Lavington 
er mere traditionelt erhvervsorienteret og 
bruges hovedsageligt af nystartede virk-
somheder og venturekapitalister, siger Ny-
ambura Gichohi. Det er stadig møbleret og 
dekoreret med lokalt udformede ting, har 
udsigt over frodiggrønne omgivelser og til-
byder fleksible lokaler såsom et stille-rum 
og et rum til ammende mødre, ligesom der 
er en fremragende café, som serverer ken-
yansk kaffe.

 
INVESTERINGSPOTENTIALE
På vejen til Lavington med Godfrey giver en 
rundkørsel med et stort 3D-logo for Huawei 

en indikation af, hvem der betaler for Nairo-
bis nye veje. Udlån fra kinesiske banker, en-
treprenører og den kinesiske stat til Kenya 
beløb sig mellem 2000 og 2017 til 9,8 mia. 
dollars, ifølge China Africa Research Ini-
tiative ved Johns Hopkins University i USA. 
Andre store projekter er på vej, idet Huawei 
har lovet USD 170 mio. til genoplivning af 
kuldsejlede planer om en data- og medie-
hub kaldet Konza Technopolis i udkanten 
af Nairobi, mens den kinesiske regering 
yderligere vil investere 500 mio. dollars til 
en ny motorvej mellem Jomo Kenyatta Air-
port og Nairobis forstæder.

Som med al anden kinesisk investering 
i Afrika og Asien løfter mange øjenbrynene 
med bekymring om, at det er kinesiske til-
bud til såkaldt ”gældsdiplomati”. Kenyas 
gæld stiger, og der er tvivl om, om landet 
nogensinde vil være i stand til at tilbagebe-
tale et lån på USD 3,6 mia. fra China Exim-
bank, som finansierede en ny jernbane ved 
siden af den gamle kolonilinje, Uganda 
Railway fra Nairobi til Mombasa (efter de 
flestes mening en vidunderlig måde at 
komme ud til kysten). Andre bekymringer 
drejer sig om, at de kinesiske selskaber un-
derbetaler den indenlandske arbejdskraft, 
og at der er spændinger mellem den kine-
siske arbejdsstyrke og den lokale.

Samtidig finansierer Nairobis bystyre 
kommunale forbedringer, og på det popu-
lære hotel Crowne Plaza i højhuskvarteret 
Upper Hill er medarbejderne begejstrede 
for en ny vej, der nu anlægges lige til ho-
tellets hovedindgang. Området har længe 
været adresse for store virksomheders 
hovedkontorer samt organisationer som 
Verdensbanken og African Development 
Bank.

Aktiviteterne spredes gradvis ud i for-
stæderne, og nogle begynder at føle, at Up-
per Hill er ved at miste sin tiltrækning. Bl.a. 
er det lokale investeringsselskab Cytonn 
utilfreds med manglen på detail- og bolig-
områder samt utilstrækkelig infrastruktur - 
noget, den nye vej dog vil ændre.

NYE
GRÆSGANGE

 

Nairobis erhvervsliv blomstrer og vokser
ud i forstæderne med nye industrier 

AF JENNI REID
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”Byen vokser,” siger Joyce Ann Wangui, salgsdirektør på hotel San-
kara Nairobi i Westlands. ”Det handlede tidligere meget om det 
centrale businessdistrikt, men nu er der mindre, kommercielle cen-
tre og masser af byggeri i udkanten af byen. ”KPMG, PwC, Barclays 
og selv Europa-Kommissionen har alle flyttet deres kontorer til We-
stlands, mens Coca-Cola er flyttet fra sin flotte Upper Hill-ejendom 
til Lavington.

En anden forstad, der vokser i popularitet, er Karen, der engang 
blev betragtet som et boligkvarter med et kolonialt præg (det er 
en udbredt misforståelse, at bydelen har sit navn fra Karen Blixen; 
faktisk er den opkaldt efter hendes kusine, Karen Melchior, hvis far 
ejede Karen Coffee Company). Nu har Karen fået bedre veje, hvilket 
har tiltrukket mange lokale virksomheder, smarte kontorer såsom 
45 Karen Road og indkøbscentre med internationale brands som 
Carrefour og Yves Rocher.

Udviklingen har en knock on-effekt på byens hoteludbud. ”Der 
var ikke megen konkurrence i Westlands, da vi åbnede for ni år 
siden,” siger Krishna Unni, hotel Sankaras direktør. Hotellet, der 
betragtes som et boutique/businesshotel, var uafhængigt ejet 
og administreret, indtil det tidligere i år blev en del af Marriott In-
ternationals Autograph Collection. De seneste hoteller i forstaden 
er bl.a. Villa Rosa Kempinski, Pullman, Mövenpick, Ibis Styles og et 
Park Inn by Radisson.

 
TILBAGE PÅ SPORET
I Westlands ligger også Dusit D2-hotellet, som genåbnede i august 
efter terrorangrebet i januar af militante al-Shabab, der dræbte 21 
mennesker. Angrebet skete lige efter, at Kenya rapporterede en 
stigning på 37 procent i besøgende for 2018, og spørgsmålet rejste 
sig om, hvad virkningen af angrebet ville få. Turismen er af afgøren-

de betydning for Kenyas økonomi, hvor den sidste år bidrog med 
7,9 mia. dollars og tegnede sig for 8,3 pct. af jobs.

Mange rapporter forudså et midlertidigt dyk i antal besøgende 
på ca. 13 pct., men African Travel and Tourism Association skrev 
for nylig, at markedet ”blomstrede” i den travle sommersæson. Mi-
chael Metaxas, Dusit D2s direktør, er nu optimistisk og lover en ny 
”positiv energi” såvel som ”forbedret sikkerhed” certificeret af inter-
nationale organer. Høj sikkerhed er en del af oplevelsen på ethvert 
kvalitetshotel i Nairobi, og ankommende biler undersøges grun-
digt, ligesom gæster skal passere gennem metalskannere.

Det er også tilfældet på det livlige hotel Hemingways i Karen, 
hvor der er udsigt til Ngong Hills. ”Vi kalder dem gigantens bakker, 
fordi de ligner en gigants knoer,” siger Richard Kimenyi, hotellets 
direktør, over en lækker frokost med strudse-carpaccio og kreolsk 
krydret rød snapper i en karrysauce. Gæsterne på den femstjernede 
ejendom spænder fra turister, der opholder sig et par dage, før de 
flyver fra den lille Wilson lufthavn til Hemingways’ andre udposter 
i Masai Mara og Mombasa, til forretningsrejsende, der undertiden 
reserverer hele ejendommen med 45 suiter til en begivenhed.

Sektoren for servicerede lejligheder fortsætter også med at vok-
se, og investeringsselskabet Cytonn forventer, at mere end 1.000 
ekstra enheder kommer i markedet i 2020. Endelig har Nairobi 
lufthavnshoteller i topkvalitet med et Crowne Plaza, Four Points by 
Sheraton og Hilton Garden Inn - alle åbnet indenfor de sidste par år.

 
POLITISK LANDSKAB
For mange udenlandske investorer har der i år været en følelse 
af stilhed efter stormen. Spændinger blussede op under det na-
tionale valg i 2017, hvor højesteret omstødte sejren for den nuvæ-
rende præsident, Uhuru Kenyatta, søn af Kenyas første præsi-
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dent, Jomo Kenyatta. En ny afstemning flere måneder senere viste 
imidlertid samme resultat, men op mod 100 mennesker skønnes at 
være blevet dræbt i den valgrelaterede vold.

I marts 2018 nåede Kenyatta og oppositionsleder Raila Odinga 
frem til en spinkel magtfordeling, der umiddelbart gendannede 
stabiliteten og forretningstilliden. BNP-væksten, der var dykket fra 
5,8 pct. i 2016 til 4,8 pct. i 2017, steg sidste år til 6,3 procent. Uden-
landske direkte investeringer steg 27 pct. til en rekordhøjde af 1,6 
mia. dollars i industrier som produktion, olie og gas, kemikalier og 
turisme. Kenyas National Bureau of Statistics meddeler, at antallet 
af internationale konferencer steg med 6,8 pct.

Kenya, der længe har været kendt som epicenter for business og 
udvikling i Østafrika, står dog overfor konkurrence fra sin nordlige 
nabo. Etiopien er nu den største modtager af udenlandske inve-
steringer, der sidste år tiltrak 3,3 mia. dollars, og selvom Ethiopian 
Airlines og Kenya Airways begge er førende luftfartsselskaber, er 
førstnævnte kontinentets mest rentable, mens sidstnævnte forven-
tes nationaliseret for at redde selskabet fra en konkurs.

Kenya fastholder en klar føring i Verdensbankens placering in-
denfor Ease of Doing Business, hvor landet på fem år er sprunget 
fra en 129.-plads til en 61.-plads. Korruption er imidlertid stadig ”et 
stort problem i alle sektorer af økonomien” ifølge antikorruptions-
portalen GAN. Kenya var det første afrikanske land, der ratificerede 
FNs konvention mod korruption under den tidligere præsident 
Mwai Kibaki, med store kampe for landets første anti-korruptions-

chef, John Githongo, som beskrevet i Michela Wrongs bog, It’s Our 
Turn To Eat. I sommer blev finansminister Henry Rotich arresteret 
på korruptionsanklager med sideløbende beskyldninger om, at ar-
restationen var politisk motiveret.

Heldigvis gør den ihærdige lokale presse det nogenlunde mu-
ligt at holde sig orienteret med dramatikken i kenyansk politik og 
forretning - med åbenlys dækning i aviserne Business Daily og Dai-
ly Nation samt magasiner som Nairobi Law Monthly og East African 
Business Times. Ikke desto mindre er der med Kenyas placering på 
100.-pladsen i den årlige World Press Freedom fra Reporters Wit-
hout Borders helt afgjort stadig problemer.

Når man kører på byens smarte nye veje, er der stærke påmin-
delser om store uligheder trods den generelt hurtige udvikling. På 
vej til Hemingways passerer man de hundredtusinder af beboere 
i slumbydelen Kibera. Spørger man om, hvilke problemer der be-
tyder mest i Kenya, vil mange lokale nævne ungdomsarbejdsløs-
heden, der ligger på 18,4 procent. Alligevel er Nairobi en by med 
mange kreative unge. Ved en aften i Westlands med det lokale 
band Switcharoo forud for en europæisk turné fortæller flere tilhø-
rere, at live-musikscenen her er den bedste i Afrika. Føjer man dette 
til åbningen af kunstkollektiver som Brush Tu og The Nest plus en 
lokal filmindustri, så kan man ikke andet end fornemme, at Kenya - 
og især Nairobi - er klar til at udnytte sine mange talenter 

Udforsk Nairobi
 SEVÆRDIGHEDER
Mest kendt af Nairobis attraktioner er byens nationalpark, hvor 
man kun syv km syd for byen kan se vilde løver, næsehorn og 
geparder. Ikke langt derfra ligger Karen Blixen-museet indret-
tet i Out of Africa-forfatterens tidligere bolig, Giraffe Center, 
hvor man kan fodre de smukke, langhalsede dyr fra et obser-
vationstårn samt Sheldrick Wildlife Trust, der opfostrer foræl-
dreløse elefanter og andre dyr. Gå en tur i Nairobi Arboretum 
eller Karuka Forest, der begge er dejlige oaser i den indre by.

kws.go.ke
giraffecentre.org 
sheldrickwildlifetrust.org
 

SPISESTEDER
Nyama Mama er en prisoverkommelig restaurant og bar, der 
i dagtimerne tilbyder stilfulde mødelokaler og om aftenen er 
et tilløbsstykke for grillet kød, masser af øl og levende musik. 
Nairobis store indiske befolkning betyder mange indiske re-
stauranter - prøv Tandoori Patio i Westlands. For kaffe og mere 
uformelle møder kan man bruge en af de mange filialer af Java 
House med aircon og wifi. Le Grenier à Pain på Riverside Drive 
og Boho Eatery i Karen er gode frokostspisesteder, mens den 
legendariske og verdenskendte Carnivore på Langata Rd. altid 
er et hit om aftenen, og kan lejes til special events.

thegoodearthgroup.com
tandooripatio.co.ke
javahouseafrica.com
legrenierapain.co.ke 
tamarind.co.ke

HOTELLER
Crowne Plaza Nairobi og Sankara 
Nairobi er fremragende busines-
shoteller, mens Fairmont the 
Norfolk i hjertet af byen er et 
spændende hotel med en lang 
kolonihistorie. 

hg.com, sankara.com
fairmont.com
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F or tyve år siden ville man aldrig have troet, at Dub-
lin Docklands - et ørken af   forladte fabrikker og 

nedlagte gasværker - kunne blive europæisk hoved-
kvarter for nogle af verdens højest profilerede tech-
brands. I dag stråler Silicon Docks, som det kaldes, med 
glaseret arkitektur og den Daniel Libeskind-designede 
Facebook-bygning i centrum.  Twitter, Yahoo, LinkedIn 
og Airbnb er også flyttet ind i dokkerne, og den irske ho-
vedstads status som globalt teknisk knudepunkt er her-
med cementeret.

Silicon Docks betragtes ikke kun som en vigtig del 
af Irlands dramatiske, økonomiske opsving, men borger 
også for den fortsatte investering i hovedstaden. Ifølge 
rapporten, FDI Global Cities of the Future 2018/19, tog 
Dublin sidste år imod flere direkte udenlandske investe-
ringer end nogen anden by i verden - næsten halvdelen 
af disse var teknologi-baserede.

Ser vi fremad, er der planer om at udvikle et Grand 
Canal Innovation District i Silicon Docks med bl.a. et nyt, 
DKK 7,5 mia. fakultet til Dublins Trinity College, hvilket 
vil udvide byens talentmasse og tiltrække endnu flere 
investeringer fra udlandet. Den irske hovedstad agter at 
bruge sin innovative økonomi til at specialisere sig i en 
særlig sektor.

”Vi har i vores Meet In Ireland-team forsket en del og 
set på sektorstyrker og viden-hubs på tværs af konfe-
rencebureauerne i Irland,” siger Sam Johnston, direktør 

for Dublin Convention Bureau. ”Dublin vil sandsynligvis 
pege på ICT-sektoren (Information and Communicati-
ons Technology).  Det betyder ikke, at vi vender andre 
sektorer ryggen, men nøglen er at skabe nye mulig-
heder og binde den ekspertise sammen, vi har - vores 
forskningscentre og akademikere.”

Dublin er allerede kendt for iscenesættelse af store 
tech-begivenheder. I marts var byen vært for Futuresco-
pe, en konference dedikeret til emner som kunstig intel-
ligens, Internet of Things og 5G,  og i juli husede byen 
20.000 gamere over fire dage til European Games Week.

Den irske hovedstad omfavner såvel fremtiden som 
sin rige fortid, og byens arkitektoniske mangfoldighed 
af mødesteder er imponerende - fra det smarte Con-
vention Center Dublin, der i marts blev tildelt prisen 
som Best Overseas Conference for niende år i træk ved 
M&IT Industry Awards - til den næsten åndelige pragt 
i Trinity College Library, hvor det er muligt at servere 
drinks i receptionen omgivet af en grænseløs visdom i 
læderindbundne lærebøger. Der går rygter om, at byen 
vil åbne flere af sine kulturelle og historiske bygninger 
og museer for eventplanlæggere: ”Failte Irland (den na-
tionale turismemyndighed) vil efter sigende etablere en 
fond for tilskyndelse til udvikling af eksisterende kultu-
rattraktioner for arrangementer såsom gallamiddage,” 
siger Sam Johnston.

Mangel på hoteller er en vedvarende udfordring 

Irlands vidunderlige hovedstad bygger på sit ry som 
tech-hub for at tiltrække internationale kongresser

AF ROSE DYKINS

Mødested 



for Dublin, men den gode nyhed er, at der i indeværen-
de år åbner yderligere 3.000 hotelværelser. Nye hotel-
ejendomme inkluderer et 234-værelsers Hyatt Centric, 
der åbnede for et par måneder siden – hotelkædens 
første i Irland - og en 158-værelsers ejendom fra O’Cal-
laghan Hotels.  The Mont Hotel Dublin genåbnede i 
august efter en 75 mio. kroners renovering, der bl.a. har 
tilføjet en ny vinterhave.

En vigtig forudsætning for at tiltrække begiven-
hedsværter til Dublin er byens tilgængelighed med 
fly. ”For mødeplanlæggere er det en del af beslutnings-
processen - jo hurtigere virksomheder kan få deres an-
satte ind og ud og tilbage til kontoret, des bedre,” siger 
Johnston.  ”Det europæiske rutenetværk og væksten i 
flyforbindelser fra Amerika er super, og dertil kommer 
dobbelt-daglige flyvninger fra Dubai (med Emirates) 

og Abu Dhabi (med 
Etihad) samt dagligt 
fra Doha (med Qa-
tar Airways).” Der er 
desuden store for-
håbninger til Dublin 
lufthavns kommen-
de North Runway, 
der forventes at 
bringe  økonomiske 
aktiviteter i størrel-
sesordenen 2,2 mia. 
euro ind i landet i 
2043. Desværre blev 
Hainan Airlines’ rute, 
der forbinder Dub-
lin med Beijing og 
Shenzhen, og som 
åbnede sidste år, 
lukket ned i septem-
ber.

Udover byens 
strålende, erhvervs-
mæssige tiltræk-
ning, gør den irske 
hovedstads maleri-
ske, brolagte gader, 

de livlige barer og den verdenskendte kulturarv byen 
til et oplagt valg for møder og events.

1: Guinness Storehouse
Adressen for den mørkebrune nektar er Irlands mest 
populære turistattraktion.  Det syv etagers interaktive 
museum fordobler nu – for en investering på 120 mio. 
kroner - størrelsen på sin 360-graders Gravity Bar på 
øverste etage.  Efter genåbning i januar vil der være 
plads til 500 gæster, som kan nyde udsigten over Dub-
lin.

guinness-storehouse.com 

2: Citywest Hotel
Den velindrettede 764-værelsers ejendom, der er et af 
Irlands største hoteller med en placering lige udenfor 
centrum af Dublin, gennemgik for nylig en 18 måne-
ders renovering, hvor bl.a. mødefaciliteter og wifi-ha-
stighed er stærkt opgraderet. Hotellet har nu et deci-
deret konferencecenter, som alene i sit teater rummer 
op til 4.000 delegerede. Dertil kommer en festsal, der 
kan gæste 150 mennesker til en banket plus 29 mindre 
mødelokaler. Hotellet ligger i en 97 ha. stor park og har 
en 18-hullers Christy O’Connor Jr-designet golfbane.
citywesthotel.com

3: Dylan Hotel
Dette femstjernede hotel med 72 værelser i et tidli-
gere sygeplejerskehjem genåbnede i marts efter en 
større makeover.  En ny restaurant ved navn Eddison 
har skiftende, månedlige menuer tillavet af sæsonbe-
stemte, irske råvarer, ligesom der er en bar, terrasse og 
privat cocktailbar ved navn Ruby Room med plads til 
30 gæster.  Hotellets restaurant, bibliotek, terrasse og 
mødelokale kan alle lejes, mens hele hotellet kan lejes 
eksklusivt i 24 timer.
dylan.ie

1
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Hvor man mødes,
så det huskes
Hvad kunne være mere inspirerende end at byde forretningsforbindelser  

og kollegaer velkommen i eventyrlige omgivelser, hvor der kræses for hver  

en detalje? Møder, produktlanceringer, events – med 20 mødelokaler  

på Nimb og i Tivoli har vi plads og idéer til det meste.

Lad os skræddersy jeres næste arrangement.

Kontakt os på event@nimb.dk eller på tlf. 33 75 02 47

Læs mere om mulighederne på www.nimb.dk/nimbevents
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Heathrow-
hoteller
 

Vi bringer de nyeste og senest renoverede hotel-
ler i og omkring den britiske storlufthavn

AF HANNAH BRANDLER

 

Mens der stadig er lang udsigt til Heathrows tredje landingsbane, er der masser 
at fortælle, når det gælder Heathrows hoteludbud. Herunder følger de nyeste og 
senest renoverede ejendomme, der bør overvejes, hvis man eksempelvis har en 
tidlig flyafgang.

Snesevis af hoteller ligger i umiddelbar nærhed af Heathrow, så når man vælger, 
skal man tage stilling til, om man vil betale en højere pris for et hotel, der er forbun-
det til lufthavnen, eller lidt mindre for et hotel i nærheden. Vælger man det sidste, 
er det smart at vælge et hotel i Heathrow Free Travel Zone (se kortet). I modsat fald 
koster det kr. 36 for en tur med Hotel Hoppa Bus.

Crowne Plaza
Holiday Inn Express T4
Dette tvillingehotel med i alt 761 værelser åbnede i oktober 
sidste år og deler lobby og andre faciliteter. Hotellet ejes af 
Arora-gruppen, der - også i Heathrow - ejer Holiday Inn T5 
og Sofitel. Dobbelthotellet er forbundet til Terminal 4 med 
en overdækket gangbro fra afgangsetagen (forveksl ikke 
hotellerne med Crowne Plaza Heathrow og Holiday Inn 
Express Heathrow, der begge ligger tre kilometer fra T4). 
Man kan komme til de andre terminaler via hvad der tidli-
gere var Heathrow Connect - nu TfL Rail. Crowne Plaza har 
304 værelser (fra 27 kvm) med gode arbejdsborde, interna-
tionale stikkontakter og mange opladestik. Holiday Inn Ex-
press har 457 værelser (fra 22 kvm), nogle med udsigt over 
landingsbanen. Der er mange spisemuligheder på begge 
hoteller, herunder døgnåbne Holiday Inn Express Bar og 
Café, Tea 4-salonen, den flot designede Destination-bar og 
Urban Brasserie, der serverer moderne, britiske retter og 
asiatisk street food. Crowne Plaza har et motionscenter og 
fire mødelokaler, det største for op til 65 personer. Endelig 
er der en parkeringskælder med 130 P-pladser.
ihg.com

Hyatt Place London
Heathrow Airport

Det tidligere Heathrow Hotel Bath Road tog i december 
2016 navneforandring til Hyatt Place og foretog i juli 2017 
en renovering til flere millioner pund. Hotellet ligger i Heat-
hrow Free Travel Zone fem minutters kørsel fra T2 og T3 
og 12 minutter fra T5 med regelmæssig buskørsel til disse 
terminaler. Ejendommen har nu 349 smarte værelser (fra 
24 kvm) med hurtig wifi, lydisolerende vinduer, mørklæg-
ningsgardiner, 42-tommer HDTV, køleskab, strygejern og 
værdiboks. Restauranten er blevet udvidet, og der er 11 
mødelokaler, det største for op til 120 delegerede. Endelig 
er der et døgnåbent Gallery Market for snacks samt en Cof-
fee to Cocktails Bar.
hyatt.com

Atrium Heathrow Hotel
Dette moderne, nybyggede femetagers hotel åbnede 1. 
august i år og tilbyder 581 værelser (fra 20 kvm) med inklu-
deret wifi, skrivebord, køleskab og strygebræt. Hotellet lig-
ger tre minutters gang fra Hatton Cross metrostation, som 
er et stop fra Heathrows Terminal 2, 3 og 4, og det er tillige 
beliggende i Heathrow Free Travel Zone. Hotelfaciliteter 
omfatter swimmingpool, fitnesscenter, sauna og damp-
bad samt en parkeringskælder med 120 pladser. Hotellet 
kan afvikle events for op til 700 gæster i sin store mødesal 
og har herudover 36 separate mødelokaler, alle på samme 
etage. Endelig er der en restaurant og en døgnåben café.
atriumhotelheathrow.co.uk

Moxy Heathrow
Marriott International åbnede i april sidste år dette 437-væ-
relses hotel under sit budget-brand, Moxy. Hotellet på Bath 
Road ligger nær T2 og T3 og er tilgængeligt med Hoppa 
Bus Service, men det er ikke i Heathrow Free Travel Zone. 
Værelserne begynder fra 16 kvm og har inkluderet wifi, 
skriveborde med USB-porte og 42-tommer HDTV. Der er 
et døgnåbent fitnesscenter, en neon-udsmykket bar og en 
farverig restaurant med spraymalet kunst. Snacks kan kø-
bes døgnet rundt i automater. Gæsterne får en velkomst-
drink sammen med værelsesnøglen, og der er et lille møde-
lokale til seks personer og parkering til 122 biler. 
moxy-hotels.marriott.com
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Novotel Heathrow Airport
T1, T2 and T3

Hotellet med 166-værelser, der åbnede i april sidste år og 
har til huse i det tidligere hovedsæde for British Airports 
Authority på Bath Road, har masser af naturligt lys og et 
moderne luftfartsinspireret interiør. Værelserne begyn-
der i størrelse fra 23 kvm og er udstyret med skrivebord, 
55-tommer tv, strygejern, værdiboks og køleskab. Hotel-
let ligger i Heathrow Free Travel Zone og betjenes af flere 
busser. Alternativt er det fem minutters kørsel fra Terminal 
2 og 3. Spise- og drikkeudbud inkluderer døgnåbne Run-
way Rooftop Bar og Nest Restaurant. Hotellet har bl.a. en 
fitness-suite med sauna. Der er inkluderet wifi overalt, og et 
business- og familierum har iPads, ligesom der er et biblio-
tek med brætspil. Hotellet har to mødelokaler - Sky Pod, der 
rummer op til ti personer, og Nest-suiten med plads til 150.
novotel.com

Sheraton Heathrow Hotel
Sheratons 426-værelsers ejendom ligger på Colnbrook By-
pass, med adgang til Terminal 5 via Hoppa-bus indenfor 15 
minutter. Hotellet er ikke nyt, men gennemgik i 2017 en 
større renovering til mange millioner pund. De nydesig-
nede værelser, der begynder ved 26 kvm, har bløde, grå 
møbler, mens badeværelserne har farvede glasvægge i fuld 
højde. Lydisolering og mørklægningsgardiner sikrer god 
nattesøvn, og arbejdsbordet har ergonomisk stol. Gæster 
i Club-værelser må bruge den overdådige Club-lounge, 
der tilbyder gratis snacks hele dagen og aftenen. Spise- og 
drikkemuligheder omfatter restaurant Orchard, Discovery 
Bar med rejseinspireret interiør samt Link Café, der har ar-
bejdsstationer. Endelig er der et fitnesscenter og 21 møde-
lokaler. sheraton
marriott.com

Staybridge Suites
Holiday Inn Bath Road

Denne IHG-ejendom med to hotelbrands ligger i Heathrow 
Free Travel Zone fem minutters kørsel fra alle terminaler. 
Staybridge åbnede i januar 2019 med 145 studios (fra 30 
kvm) og 45 suiter på 41 kvm, alle med køkken. En døgn-
åben kiosk tilbyder snacks og drinks, og morgenbuffet er 
inkluderet. The Den kan rumme møder for op til ti personer, 
og der er et businesscenter og et rum med vaskeautoma-
ter. Tre aftener om ugen er der gratis drinks og kanapeer. 
Holiday Inn har ved siden af 433 værelser, en italiensk re-
staurant, en sportsbar og seks mødelokaler. Værelser fås fra 
23 kvm. Begge hoteller har inkluderet wifi, og de deler et 
motionscenter.
ihg.com/staybridge;
hiheathrowbathroad.com

Siesbye Kapsch er eksperter i lejligheder Uden Bopælspligt
www.skbolig.dk

Bredgade 30 · 1260 København K · Tlf: 33 11 66 22 · post@skbolig.dk

EKSKLUSIVE HJEM

Amaliegade 13D, 2., 1256 København K

Uden bopælspligt Frederiksstaden
Fantastisk smuk liebhaverlejlighed med 2 flotte og solrige tagterrasser og
med direkte udsigt til Christian VII´s palæ og byens tårne. Lejligheden frem-
står overordentlig flot og er ganske enkelt en drøm af en bolig. Fra den vid-
underlige gade ankommer du til denne smukke og fredelige gård. Ejendom-
mens trappeopgang og dens gadedør er ligeledes yderst velholdt. Boligen
indeholder på de 229 m2 en skøn underetage med 2 stuer i hver sin ende og
et pragtfuld køkken fra Multiform i midten, med alle de bedste hårde hvide-
varer. Derudover 3 værelser og 2 badeværelser samt et gennemført walk-
inn closet. I hver sin ende er der et smukt trappeforløb til den øverste etage,
hvor der et dejligt living Room med udgang til de 2 helt forrygende og ugene-
rte tag terrasser.

Kontant: 18.500.000

Udbetaling: 925.000

Ejerudgift/md: 12.529

Varme/md: 2.500

Kvadratmeter: 229

Værelser: 6

Energimærke: C

Byggeår: 1880
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Heathrow Free Travel Zone
 
Bustransport er gratis indenfor Heathrow Free Travel Zone, der omgiver lufthavnen. Busser til/fra T2 og T3 afgår fra Central 
Bus Station. Busser til/fra T4 og T5 afgår foran ankomsthallen. De stopper langs Colnbrook Bypass, Bath Road, Northern 
Perimeter Road, Eastern Perimeter Road, Envoy Avenue, Great South West Road, Southern Perimeter Road og Western 
Perimeter Road for transport til/fra de forskellige hoteller. Busserne har numrene 482, 490, 285, 140, 111, 423, 555, 105, 
U3, 7, 350 og N7.

Aerotel
London Heathrow
Plaza Premium Groups Aerotel, der er 
placeret i den østlige fløj af ankomsthal-
len i T3 og i gåafstand fra T2, har været 
genstand for forvirring under den mere 
end ét år lange forsinkelse, som tilskrives 

sundheds- og sikkerhedskrav. Skiltnin-
gen har været oppe i nogen tid, men da 
magasinet gik til tryk, var åbningsdatoen 
stadig ikke officiel. Det 82-værelsers ho-
tel giver gæsterne mulighed for at an-
komme på ethvert tidspunkt i døgnet, 
og de kan købe ophold på mellem seks 
og 24 timer. Værelserne begynder ved 
10 kvm, der er bruser, tv og inkluderet 
wifi samt forfriskninger og snacks i bib-
lioteksloungen.
myaerotel.com

Vivanta Heathrow

Indian Hotels Company Limited forven-
tes at åbne et Vivanta-hotel nær T2 og 
T3 i 2021. Hotellet får 108 værelser, en 
døgnrestaurant, bar og lounge, et mo-
tionscenter, selskabs/mødelokale og en 
filial af restaurantkæden Bombay Bras-
serie.
theindianhotels.com

ÅBNER
SNART

Hilton Garden Inn Heathrow T2
Det 369-værelsers Hilton Garden Inn åbnede 1. juli i år og er 
direkte forbundet til Terminal 2 via en gangbro. Værelserne, 
der begynder ved 22 kvm, har tv, køleskab og skrivebord; 
nogle har udsigt over landingsbanen - som baren på øver-
ste etage. Andre faciliteter er en restaurant, et døgnåbent 
businesscenter og fem mødelokaler, af hvilke det største er 
729 kvm.
hiltongardeninn3.hilton.com

croatiaairlines.com  _  m.croatiaairlines.com  _  +385 1 66 76 555   

Choose Croatia Airlines 
for your travels! DAILY direct flights Copenhagen ∑ Zagreb

& within 1 hour connection flights to 
magnificent Croatian Mediterranean pearl 
cities of Pula, Zadar, Split, Dubrovnik…
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Hoved
stad

for
iværk-
sættere

Innovatører og start-ups finder i
stigende grad Paris tiltrækkende

AF HANNAH BRANDLER

M in ankomst til Paris var tilfældigvis godt timet, idet det var den første lidt kølige aften 
efter storbyens rekordhøje 42-graders hedebølge - en gave til Tour de France-cykli-

sterne, der foretog deres sidste sprint til Champs-Elysées. Der var imidlertid ikke mange 
cykler at se – det, der i stedet fangede mit øje, var det store antal trottinetter (elektriske 
løbehjul), der stod og lå langs byens boulevarder.

Det anslås, at der ved udgangen af året vil være omkring 40.000 af disse køretøjer i 
byen, takket være virksomheder som eksempelvis Bird, der begyndte her. Det er et tegn på 
Paris’ nye status som opstarts-hub, hvor byen i øjeblikket rangerer som det niende opstart-
græsrodssystem i verden ifølge Startup Genome, to pladser op i forhold til 2017.

 
PARIS PRESSER PÅ
I 2017, kort efter at præsident Emmanuel Macron vandt valget, malede han sit billede af 
Frankrigs teknologiske fremtid som et samfund fuld af iværksættere og digitale eksperter 
på Viva Technology-konferencen. Macron opfordrede landet til at ”tænke og bevæge sig 
som start-ups” og afsluttede sin tale med denne opfordring: ”Iværksætteri er det nye Frank-
rig!” Dette års konference tiltrak 124.000 mennesker og var vært for 450 talere og næsten 
13.000 iværksættere, en 24 pct. stigning i forhold til året før.

For at tage titlen som Europas tech-hovedstad fra London satser Paris på at tiltrække 
udenlandske talenter - en opgave, der formentlig gøres lettere af Brexit-problematikken. 
Julie Ranty, adm. direktør for Viva Technology, mener dog, at Brexit ikke er ”afgørende”, men 
”muligvis repræsenterer en fordel”.

Opstarts-acceleratorer ser allerede en vækst i britiske ansøgere på baggrund af det 
nyligt opdaterede franske Tech Visa - en fast track-procedure for start-ups, 
medarbejdere og investorer - og på baggrund af kampagnen Join the 
Game. Sidstnævnte er målrettet britiske techfirmaer gennem en online, en-
gelsksproget guide til forretnings- og opholdslovgivning, skattelovgivning 
og tilgængelig finansiering.

Macron er ikke årsag til væksten i sektoren, men mange peger på den 
offentlige investeringsbank Bpifrance som en vigtig aktør. I begyndelsen af 
dette år lancerede banken 25 SMV-acceleratorprogrammer og sigter mod 

at accelerere 4.000 virksomheder inden udgangen af 2021. ”Investeringsbanken opfor-
drede folk til at tage chancen og stillede den første kapital til rådighed. Det var et reelt 
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springbræt og starten på det franske opstart-græsrodssystem,” si-
ger Julie Ranty.

Til gengæld har Macron forbedret den globale opfattelse af 
Frankrig og medvirket til at gøre Paris til en imødekommende by 
for nystartende virksomheder. Den ukrainske iværksætter Leonid 
Goncharov fortæller mig, at han “var helt overbevist om, at Frankrig 
ikke var et opstartland”, men nu, ni år efter at han lancerede sin an-
delsvirksomhed Anticafé, der findes otte steder i Paris, er det blevet 
en franchise med 13 lokationer, heraf én i Rom.

”Som jeg ser det, har Macron i de sidste par år bestemt bidraget 
til dette,” siger Leonid Goncharov. En undersøgelse, der blev foreta-
get sidste år af Paris’ opstartcampus Station F, fandt, at 86 procent 
var enige om, at Macron havde ændret Frankrigs image. Iværksæt-
teri er, ifølge Goncharov, “cool, noget som folk stræber efter og no-
get, de bedste skoler underviser i”.

Af samme grund oprettede milliardæren Xavier Niel, grund-
lægger af teleselskabet Free, i 2016 Ecole 42. Programmerings-
universitetet, der tilbyder gratis undervisning og ligger i en byg-
ning kaldet ”Heart of Code”, har været så populær, at der nu findes 
tilsvarende universiteter i Silicon Valley, Madrid og Lyon samt 
partnerskaber med institutioner i Belgien, Marokko, Finland, 
Holland og Rusland. Ecole 42 forventer at have 18 universi-
teter af denne art på verdensplan ved udgangen af 2020.

 
EN AKTIV STATION
Finansiering er stadig en hurdle for byen. Julie Ranty 
siger: ”Vores største udfordring er at skabe flere digi-
tale giganter, flere enhjørninger (defineret ved private 
start-ups, vurderet til mere end én mia. euro).” Mens 
der tidligere kom penge fra det offentlige, forsøger 
Macron nu at skaffe fem mia. euro fra investorer i 
det private erhvervsliv for at øge antallet af tech-
virksomheder i de næste tre år. Målet er at nå op 
på 25 enhjørninger inden 2025.

Hvis dette skal lykkes, er landet afhængig af individuelle aktører 
som Station F, et projekt til 250 mio. euro, og som sidste år blev lan-
ceret af Xavier Niel. Universitetet tilbyder acceleratorordninger til 
virksomheder i opstartsfase, med programmer som ”Founders” og 
”Fighters” til 29 andre undervisningsforløb, nogle drevet af Face-
book og Microsoft. Den 34.000 kvm. ejendom i 13. arrondissement 
er base for 1.200 start-ups, med 3.000 arbejdsstationer, otte multi-
funktionshaller og 60 mødelokaler.

Den bedste måde at få en fornemmelse af universitetets enor-
me størrelse er ved at ankomme til stedet fra bagsiden, som jeg 
gjorde. For at gøre livet lettere for de, der bruger Station F, er der 
offentlige genveje mellem de tre zoner, ”Share”, ”Create” og ”Chill”. 
Hovedindgangen sætter standarden for stedets futuristiske sigte 
med et hologram projiceret i loftet, og sikkerheden er høj med en 
badge, der er nødvendig for at få adgang til alle zoner bortset fra 
Chill. Hovedbygningen huser bl.a. La Felicità, en farverig kantine 
med 1.000 pladser forvaltet af Big Mamma Group - et spirende spi-
sekoncept, der for nylig også er åbnet i London. Andre fordele i 
universitetet er bl.a. et laboratorium med 3D-printere og laserskæ-
rere samt, og ikke mindst, over 40 risikovillige udlånsvirksomheder, 

som iværksættere kan forhandle med.
Da jeg besøgte stedet i slutningen af juli, arbej-

dede unge iværksættere intenst i de kubeagtige 
mødelokaler, der stikker ud fra det store centrale 

areal. Ifølge Station F kommer 42 pct. af de unge 
iværksættere også i weekenderne, og 18 pct. har 

overnattet på universitetet. Noget tyder på, at 
den høje arbejdsmoral lønner sig, idet det lyk-
kedes Station F’s nystartede virksomheder at 
rejse 317 mio. euro fra juni 2018 til juni 2019.

Er man tilmeldt et program, kan man be-
nytte sig af de ordninger, der tilbydes. Et ek-

sempel er Wilov, den første betal-når-du-kører 
bilforsikringsapp. Idémagerne startede op i Founders-
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Return flight

Unlimited train rides

Vouchers for activities in 2 cities

BELGIUM. FALL IN LOVE.
€149*

ALL TAXES INCLUDED

/DKK 1.109
Cobblestone streets, centuries-old 
architecture and untold tales.  
Discover it all with the Hi Belgium Pass.
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Succeshistorier

DOCTOLIB
Doctolib, der blev oprettet for fem år siden, er den største digitale sund-
heds-portal i Europa og blev for nylig en af Frankrigs enhjørninger efter 
at have sikret finansiering for yderligere 150 mio. euro i en runde ledet af 
General Atlantic. Den medicinske sundhedsplatform forbinder månedligt 
30 mio. patienter og sundhedsmedarbejdere ved onlinekonsultation.
doctolib.fr

 
MEERO
Platformen, der blev lanceret i 2016, gør det muligt for freelancefotografer 
at tilbyde deres tjenester. Virksomheder kan bestille fotografer og modtage 
professionelle billeder indenfor 24 timer. Tjenesten, der har 58.000 med-
lemmer, blev tidligere i år kåret til enhjørning.
meero.com
 

ALAN
Denne iværksætter er det første license-
rede, digitale sundhedsforsikringsselskab i 
Frankrig siden 1986. Selskabet sigter mod at 
levere mere transparente ydelser og hjælpe 
sine 27.000 brugere med at finde og bestille 
tid hos læger.
Alan.com

DEEZER
Med denne franske musikstreaming-tjeneste kan folk lytte til 
mere end 56 mio. stykker musik online og offline. Tjenesten er 
aktiv i mere end 180 lande, har 14 mio. brugere og blev sidste 
år en enhjørning.
deezer.com
 

BLABLACAR
Samkøringsplatformen åbnede i Paris tilbage i 2006 og forbin-
der mennesker, der kører i samme retning, for at spare om-
kostninger og CO2-udledning. Enhjørningen har nu en bru-
gerdatabase på 80 mio. chauffører og passagerer i 22 lande og 
har for nylig lanceret BlaBlaBus i fem europæiske lande.
blablacar.com

programmet og blev senere udvalgt af 
Startup Garage fra Facebook, som tilbød 
et seksmåneders program for datadrevet 
opstart. Wilovs administrerende direktør 
Pierre Stanislas og teknologichef Philippe 
Breuils var begejstrede. ”Holdet åbner for 
interaktioner med mennesker, du aldrig 
tidligere har kunnet få adgang til,” siger 
Philippe Breuils og henviser til seniorer i Si-
licon Valley som eksempler. Wilov har siden 
optrådt som en ”Editor’s Choice” i Apple 
App Store - den eneste forsikringsapp, der 
har modtaget denne anerkendelse.

Den månedlige pris for en skrivebords-
plads er 195 euro, dog gratis i Fighters-pro-
grammet, og det er - ifølge Instant Offices 
- en god pris i betragtning af, at gennem-
snitsprisen for et skrivebord i Paris er 703 
euro pr. person pr. md. I juni flyttede Wilov 
ind i kollegieejendommen ”Flatmates” med 
100 små lejligheder. Lejen begynder ved 
399 euro pr. måned for et standardværelse 
med delt badeværelse. ”Boliger er et smer-
tepunkt for folk, der kommer fra provinsen,” 
siger Grégoire Martinez, kommunikati-
onsansat - en tredjedel af de opstartende 
virksomheder kommer fra udlandet. Andre 
ideer i pipelinen inkluderer et femstjernet 
hotel for besøg af venturekapitalfirmaer og 
højtprofilerede mennesker. Lokalområdet 
har kun få store hoteller.

 
DEN KVINDELIGE FAKTOR
I Paris er der et stærkt fokus på 
at fremme kvinder indenfor tech 
i betragtning af, at kun 14,1 pro-
cent af tech-grundlæggerne 
globalt er kvinder, ifølge Startup 
Genome. En Ipsos-undersøgelse 
for Viva Technology viste, at 63 
pct. af de unge kvinder udtrykte 
interesse for at arbejde med start-
up, kun én procent færre end 
mænd. Ved dette års konference 
havde Julie Ranty implementeret 
en kvote, hvor 40 procent af ta-
lerne var kvinder, og en ”Female 
Founder Challenge” arrangerede 
møder mellem venturekapital-
firmaer og kvindeligt ledede 
opstartvirksomheder, ligesom 
kvinderne afholdt en pitch-kon-
kurrence. Cirka 45 pct. af Station 
F’s virksomheder er grundlagt af 
kvinder, og universitetet drives af direktør 
Roxanne Varza. Sidste måned arrangerede 
Station F en kun-for-kvinder-konference og 
har på universitetet forbudt fora og paneler 
med kun mænd.

Willa, tidligere Paris Pionnières, går et 
skridt videre ved at definere sig selv som 
en ”accélérateur de mixité” (inkubator for 
ligestilling) og dedikerer sig selv til kvin-
debaserede virksomheder. Mænd er vel-
komne, men nystartede virksomheder skal 
have mindst én kvindelig grundlægger. 
Hvorfor navnet Willa? ”Will” (vilje) er 

Fremtiden er Grøn!
I en verden hvor forbrugere, kunder, samarbejdspartnere 
og leverandører i stigende grad bekymrer sig om miljø 
og klima, er træplantningsprojekter en effektiv måde at 
synliggøre firmaets grønne tiltag. Forbrugere over hele 
kloden, kan let se sammenhængen i at plante træer, og de 
positive resultater dette har for naturen og miljøet, hvorfor 
mange firmaer vælger at deltage i sådanne projekter som 
led i deres grønne tiltag og CSR strategi.              

Hvorfor plante træer 
Træer er et vigtigt element i at bekæmpe mængden af 
CO2 i atmosfæren. Et fuldvoksent træ kan let binde op til 
flere tons CO2, hvorfor beplantning af træer er en vig-
tig metode for at mindske CO2 niveauet. Derudover kan 
kunder og forbrugere med lethed se de åbenlyse fordele, 
der er ved at plante træer, hvorfor sådanne projekter er en 
simpel og effektiv måde for firmaer at synliggøre grønne 
tiltag. 

Gevinsten 
Alle træplantningsprojekter er fuldt ud certificerede efter 
internationale standarder med målbar dokumenteret CO2 
niveau. At plante træer skaber ikke blot et bedre miljø og 
klima, det generere også markedsandele i en evig konkur-
rencepræget verden, hvor grønne tiltag i stigende grad er 
et krav fra miljøbevidste forbrugere og kunder. At plante 
træer, skaber i sidste ende både et grønnere klima og et 

grønnere regnskab. Vi kalder vores træplantningsprojekter 
heart  core business. 

Hvordan
Kontakt din GCI konsulent og hør nærmere omkring, hvor-
dan vi giver din virksomhed mulighed for at tilrettelægge 
kampagnen, så den passer til firmaets koncept. F.eks. kan 
der plantes træer pr. kunde, produkt eller service (BUY 
ONE – PLANT ONE), og vi hjælper gerne med rådgivning 
og kreativt input, for at gøre netop din kampagne til en 
succes for både klima og firmaets bundlinje.

Kontakt
Ring til GCI for et uforpligtende møde: 31  55 44  19

Styrk firmaets 
grønne profil og 

skab en grønnere 
bundlinje!

Plant
et 

træ

GLOBAL CLIMATE INSTITUTE
Landgreven 3
1301 København K
Globalclimateinstitute.com

Fremtiden er Grøn!
I en verden hvor forbrugere, kunder, samarbejdspartnere 
og leverandører i stigende grad bekymrer sig om miljø 
og klima, er træplantningsprojekter en effektiv måde at 
synliggøre firmaets grønne tiltag. Forbrugere over hele 
kloden, kan let se sammenhængen i at plante træer, og de 
positive resultater dette har for naturen og miljøet, hvorfor 
mange firmaer vælger at deltage i sådanne projekter som 
led i deres grønne tiltag og CSR strategi.              

Hvorfor plante træer 
Træer er et vigtigt element i at bekæmpe mængden af 
CO2 i atmosfæren. Et fuldvoksent træ kan let binde op til 
flere tons CO2, hvorfor beplantning af træer er en vig-
tig metode for at mindske CO2 niveauet. Derudover kan 
kunder og forbrugere med lethed se de åbenlyse fordele, 
der er ved at plante træer, hvorfor sådanne projekter er en 
simpel og effektiv måde for firmaer at synliggøre grønne 
tiltag. 

Gevinsten 
Alle træplantningsprojekter er fuldt ud certificerede efter 
internationale standarder med målbar dokumenteret CO2 
niveau. At plante træer skaber ikke blot et bedre miljø og 
klima, det generere også markedsandele i en evig konkur-
rencepræget verden, hvor grønne tiltag i stigende grad er 
et krav fra miljøbevidste forbrugere og kunder. At plante 
træer, skaber i sidste ende både et grønnere klima og et 

grønnere regnskab. Vi kalder vores træplantningsprojekter 
heart  core business. 

Hvordan
Kontakt din GCI konsulent og hør nærmere omkring, hvor-
dan vi giver din virksomhed mulighed for at tilrettelægge 
kampagnen, så den passer til firmaets koncept. F.eks. kan 
der plantes træer pr. kunde, produkt eller service (BUY 
ONE – PLANT ONE), og vi hjælper gerne med rådgivning 
og kreativt input, for at gøre netop din kampagne til en 
succes for både klima og firmaets bundlinje.

Kontakt
Ring til GCI for et uforpligtende møde: 31  55 44  19

Styrk firmaets 
grønne profil og 

skab en grønnere 
bundlinje!

Plant
et 

træ

GLOBAL CLIMATE INSTITUTE
Landgreven 3
1301 København K
Globalclimateinstitute.com



business traveller denmark   68

et udtryk for fremtid, og a’et skal forstås som en feminin note. W 
står også for women, winners og så videre,” siger daglig leder, Er-
wan Peron-Kergourlay. Den treetagers bygning ligger i det travle 
2. arrondissement, og mødelokalerne er opkaldt efter succesrige 
erhvervskvinder som Sheryl (Sandberg, Facebooks COO) og Oprah 
(Winfrey). Meget arbejde ligger dog forude, idet kun otte procent 
af Paris’ start-ups, ifølge Startup Genome, er grundlagt af kvinder, 
hvilket - sammen med Seattle - er lavest i det globale Top 15-indeks 
for opstart-græsrodssystemer.

 
FORHINDRINGER FORUDE
For de, der driver forretninger her, kommer det ikke som en over-
raskelse, at Frankrigs komplicerede bureaukrati er en barriere for 
vækst – og en vægtig grund til, at landet kun har fem enhjørnin-
ger. Leonid Goncharov hævder, at trods Macrons indsats ligger den 
største udfordring stadig i folks opfattelse af start-ups. ”Specielt i 
Frankrig er man så vant til at beskytte og sikre sig (i arbejdskontrak-
ter), at de ikke stræber eller tager nogen risici ... Det er ved at ændre 
sig, men det går langsommere, end jeg ønsker,” siger han.

En garanti-service, Unkle, tager sigte på at omgå fransk bureau-
krati ved at garantere soliditeten i lejekontrakter og betale ejeren, 
hvis lejeren ikke kan. For at leje en lejlighed i Frankrig skal man 
have en permanent arbejdskontrakt, en stærk garant, en bank-
konto og en løn svarende til tre gange huslejen. ”De fire krav er 
totalt urimelige,” siger medstifter Matthieu Luneau. Dette kan jeg 
snakke med om. Som tidligere udenlandsk studerende i Paris blev 
jeg konfronteret med mareridtet i at finde en anstændig lejlighed 
og endte i et bofællesskab.

”Ejendomsmarkedet i Paris er meget konkurrencepræget, og 
de bedste lejligheder er næsten umulige at få fat i,” siger Matthieu 
Luneau. ’’Vi giver folk de samme chancer som andre har.” Vores bru-
gere skal fremvise ID-kort og en arbejdskontrakt (studerende skal 
opgive kontooplysninger) og betale 3,5 pct. oveni huslejen hver 
måned for at oppebære vores garanti.

Station F tilbyder masser af support til sine brugere. Iværksæt-
tere kan få én-til-én-møder med repræsentanter for mere end 30 

offentlige instanser med vejledning og råd om fransk lovgivning. 
Amazon Web Services, Google og OVH tilbyder workshops om or-
ganisering og skalering af virksomheder, og endelig har Macron 
lovet at reformere arbejdsreglerne og reducere skatterne for at øge 
innovation.

Det er spændende at opleve Paris som drivkraft for forandring, 
men Philippe Breuils slår til lyd for, at det øvrige Frankrig er ligeså 
vigtig. ”Hvad der sker i Paris, har en tendens til at overskygge, hvad 
der foregår i regionerne… Vi mener, at vi har en stærk hub i Paris 
ud fra et europæisk perspektiv, men opstartvirksomheder ude i re-
gionerne er afgørende for at omdanne Frankrig til en iværksætter-
nation. ”Værdien af Paris’ græsrodssystem ligger i øjeblikket på 
19 mia. US-dollars, så der er stadig lang vej til Startup Genome’s 
Leaders-kategori, der kræver mindst 30 mia. US-dollars.

Ikke desto mindre er Paris godt på vej til succes. Ud over de 
nævnte initiativer har den britiske inkubator, Founders Factory, åb-
net en afdeling i Paris i partnerskab med forsikringsselskabet Aviva 
France, og sammen planlægger man at designe, bygge og skalere 
mere end 140 tech-startups i de næste fem år. Udsigten til flere en-
hjørninger er ikke længere helt så mytisk 

RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB

GOD RÅDGIVNING 
GØR EN FORSKEL 
Hos BDO får du både dyb, faglig indsigt i dit nærområde 
og et globalt udsyn, der åbner nye muligheder for dig  
og din virksomhed.

Kontakt en af vores branchespecialister på www.bdo.dk/brancher

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - 
et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
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Efter en fløjlsrevolution i 2018 og

tilstrømning af udenlandske investeringer 
er der grund til optimisme i Armenien

AF TOM OTLEY
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U anset hvor man står i Jerevan, kan man se Ararat. Bjerget, 
der lyser op i horisonten og er snedækket selv om som-

meren, er mere end 5.000 meter højt og ligger kun 60 km væk. 
Alligevel er det ikke tilgængeligt fra byen. Bjerget, som Armeni-
en mistede i 1921 til Tyrkiet, da grænsen blev flyttet, er nu et 
smertefuldt mindesmærke for millioner af forflyttede armeniere 
- et symbol på tristheden i denne historiske og for resten af ver-
den, næsten glemte nation.

For de, der bor i Armeniens hovedstad i dag, er bjerget imid-
lertid mindre bekymrende. Bjerget står der og afbildes på lan-
dets våbenskjold (sammen med Noahs Ark som en henvisning 
til det bibelske skibs hvilested), men bjerget er politisk længere 
væk end langtrækkende telelinser antyder.

Selvom Ararat altid er nærværende, så fokuserer nulevende 
armeniere på endnu nærmere realiteter, for der er grund til at 
være optimistisk for Armenien. Direkte udenlandske investe-
ringer er alene i år steget med 20 pct., og antallet af turister er 
steget med 12,3 pct.

Erhvervsmagasinet The Economist erklærede sidste år Ar-
menien for ”Årets Land” i et begivenhedsrigt år med en fredelig 
fløjlsrevolution, idet den tidligere journalist Nikol Pashinyan ud-
fordrede præsident Serzh Sargsyan, da denne forsøgte at ”lave 
en Putin” med at undvige udløbet af sin valgperiode ved at ud-
nævne sig selv til ”fungerende statsminister”. Folk gik på gader-
ne og protesterede, Sargsyan opgav sit forehavende, Pashinyan 
tog magten og vandt efterfølgende 70 procent af stemmerne 
ved valget i december. Instrumental i denne proces var nuvæ-
rende præsident Armen Sarkissian, der opmuntrede til dialog 
mellem de to parter og nu er en fremtrædende repræsentant 
for landets potentiale.

I et interview med Financial Times i juni kaldte Sarkissian Ar-
menien for ”en af de nye iværksætter-nationer i det 21. århund-
rede”. Efter at landet i 2007 af Verdensbanken blev kaldt for 
”Den kaukasiske tiger”, ville armenierne nok tage præsiden-

Sandane Fjordpanorama in Nordfjord, Norway - Green and
sustainable condos with their own jetty, right by the waters
edge in gorgeus Gloppefjorden, 10 min from airport.

A highly unique buildingproject, where focus for the architecture and design is based on ancient local
building traditions, whilst a sustainable and environmentally friendly development has been the objective.
On one of the best fjord-properties in Gloppefjorden, called Elvaneset, we will erect beautiful condos, built in
environmentally friendly materials and with clean energy sources such as solar panels that provide electricity
and fjord heating that provide heating. Live here, or vacation here, it’s your choice!

Prices from:
€ 550 000,- + exp.

For more information:
Erik Steen +4741641135
Håkon Dybvad +4797690852

Expences.: from € 1 000,- Usable space from 89 m² to 236 m² Plot: 12 998 m²

www.fjordpanorama.com
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tens udtalelse med en knivspids salt, men Sarkissian mener, at 
mens det 20. århundrede var domineret af naturressourcer, så 
er det 21. århundrede styret af menneskelige ressourcer.

Da Armenien mangler olie, kul og gas (men stadig har kob-
ber, molybdæn og noget guld), er det klart bedst at fokusere 
på det menneskelige element. Med en befolkning på kun tre 
millioner (og en udvandret befolkning på mellem syv og otte 
millioner), er mennesker en begrænset ressource, men Sarkis-
sians teori er, at “små lande som Armenien, Israel, Singapore 
og Irland - typisk ofre for stormagter i tidligere århundreder - 
er godt positioneret til at trives i dette århundrede, fordi disse 
lande er meget tilpasningsdygtige”.

Denne bedømmelse har hidtil vist sig at være korrekt, også 
selvom tilpasningsevnen i flere tilfælde er blevet påtvunget. 
Mange lande er oldgamle i den forstand, at folk har beboet et 
bestemt område i årtusinder, og Armenien er usædvanligt ved 
at have været kendt i mindst 2.500 år. Historikere vil vide, at 
den berømte tilbagetrækning af De Ti Tusinder i Xenophons 
beretning om græske lejesoldater finder sted hen over det 
armenske plateau. Landets placering ved bjerget Ararat og 
mellem to kontinenter betyder, at alle – dvs. grækere, persere, 
muslimer, mongoler og mamelukker - i perioder har haft her-
redømmet i landet under deres erobringer og imperier.

De dramatiske uhyrligheder varede helt ind i den moderne 
tid. Det armenske folkemord i 1890-1920, hvor mere end en 
million armeniere blev myrdet, bestrides endnu af den meget 
større nabo, Tyrkiet. Så sent som sidste år skrev Umit Yalcin, 
Tyrkiets ambassadør i Storbritannien, til Financial Times, at avi-
sens dækning og dens anvendelse af ordet folkemord var “uac-
ceptabel og begivenhederne åbenlyst fordrejet ud fra flere 
standpunkter, herunder juridiske og historiske”.

Armeniens vestlige grænse mod Tyrkiet er lukket, ligesom 
Turkish Airlines ikke flyver mellem Istanbul og Jerevan. Faktisk 
er manglen på flyforbindelser til/fra Armenien et generelt pro-
blem. Der er daglige flyvninger til Yerevan Zvartnots Interna-
tional Airport med Aeroflot via Moskva og med Flydubai via 
Dubai, mens Qatar Airways, Air France og Austrian Airlines kun 
flyver et par gange om ugen. Der går rygter om, at Ryanair og 
Wizz Air planlægger flyruter hertil, og det vil bestemt hjælpe, 
for i øjeblikket kræver det beslutsomhed at komme til Arme-
nien.

 
HJEMVENDING
Under min rejse var langt de fleste besøgende, jeg talte med, 
familier til de, der modvilligt emigrerede til lande som USA og 
Rusland i slutningen af firserne og begyndelsen af halvfem-
serne. Mange af disse, der taler flydende armensk - enten fordi 
de tilbragte deres barndom her, eller fordi det stadig er deres 
forældres primære sprog - tænker på at vende tilbage til hjem-
landet, hvorfor de var på udflugter for at lære mere og med 
egne øjne se de nylige, positive ændringer i landet. Hvis en så-
dan større tilbagevenden kan ske, vil Sarkissians vision om et 
nyt Singapore se noget lysere ud.

Da jeg deltog i en bustur til søen Sevan cirka en times kør-
sel nord for Jerevan centrum, havde turistbussen en betydelig 
andel af sådanne besøgende. Interessant nok var der blandt de 
utallige andre nationaliteter på bussen to skotske studerende, 
som, mens de udforskede landet, opholdt sig sammen med en 
familie fra Filippinerne - en lille, men voksende befolknings-
gruppe her. Armenien er en populær destination for filippi-
nere, der bor og arbejder i UAE, Saudi-Arabien, Bahrain, Qatar 
og Kuwait. Visumreglerne disse steder betyder, at udenlandske 
arbejdstagere med mellemrum skal forlade landet for at forny 
deres visa.

Mange af disse flyver hertil og returnerer samme dag, mens 
andre benytter lejligheden til en kort ferie, og Armenien, der 
ligger en kort flyvning fra Golfen og har en kristen befolk-
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ning, er et populært valg. Mens de er her, tager de på busture, 
nyder klostrene og ikke mindst vejret efter den tyngende varme 
i Golfen. Mange forbløffes over at se sne, som de aldrig tidligere 
har oplevet. Nogle af disse filippinere har gjort Armenien til deres 
nye hjem.

Armenien har også hilst mere end 20.000 syrere af armensk 
afstamning velkommen, siden Syrien i 2011 røg ud i borgerkrig. 
Hvad enten folk vælger at bo her eller bliver tvunget hertil, håber 
man, at den nye generation af indbyggere vil hjælpe med til at føre 
Armenien ind i en mere succesrig periode, end den har kendt til i 
århundreder.

 
MODGANG TIL MEDGANG
Mens besøgende forståeligt nok har tendens til at fokusere på den 
million eller flere, der blev myrdet i 1890-1920, er det til gengæld 
nyere historie, der forårsagede lukningen af grænsen til Tyrkiet i 
1993. Sovjetunionens kollaps i slutningen af 1980erne betød, at fa-
milier og virksomheder kun havde elektricitet i en time om dagen. 
I 1988 kostede et stort jordskælv omkring 25.000 mennesker livet, 
mens hundreder af tusinder blev såret og 500.000 blev hjemløse. 
Derefter fulgte en krig med nabolandet Aserbajdsjan over den om-
stridte region, Nagorno-Karabakh, hvor Tyrkiet støttede Aserbajds-
jan. Det sidste resulterede i, at Armenien lukkede to af sine grænser 
(det er de stadig).

At Armenien overhovedet har overlevet alle tragedierne skyldes 
måske den kristne arv. Armenien var den første nation, der i år 301 
konverterede til kristendommen under Gregor Lysbringeren, og 
landets unikke sprog – herunder bøger og manuskripter i byens 
Matenadaran - er et besøg værd. Udvandringen fra landet er na-
turligvis et resultat af en katastrofal fortid, men bibringer på den 
anden side milliarder af kroner til landet hvert år - enten som over-

førsler til familiemedlemmer eller som donationer til velgørende 
formål.

Der findes mange berømte armeniere. For de, der har den rette 
alder, er den fransk-armenske sanger, Charles Aznavour, som har 
en plads opkaldt efter sig i centrum af Jerevan, den bedst kend-
te, og for yngre læsere findes Kim Kardashian med 147 millioner 
Instagram-følgere. Hun skaffede sig bl.a. opmærksomhed, da hun i 
2015 tilbragte otte dage i landet, som hendes familie var flygtet fra 
næsten hundrede år tidligere. I oktober 2019 vendte hun tilbage til 
Jerevan i anledning af World Congress on Information Technology 
(WCIT), i hvilken der deltog 2.500 fagfolk fra mere end 70 lande, 
hvor hun leverede en hovedtale om ”hvordan decentraliserede 
teknologier har demokratiseret verden indenfor underholdning, 
medier og journalistik”.

Ved samme lejlighed tildeltes Aurora Humanitarian Prize. Pri-
sen, der blev oprettet i 2016 “for at anerkende humanitært mod, 
engagement og resultater”, gives hvert år til bemærkelsesværdige 

fredsaktivister over hele verden (sidste år vandt Rohingya-advokat 
Kyaw Hla Aung). Prisen er en del af et større humanitært initiativ fra 
Aurora, der blev oprettet af etniske armeniere i Rusland, deriblandt 
Ruben Vardanyan, som siger, at han i de senere år personligt har 
doneret 300 mio. dollars til projekter i landet.

Tildelingen af Aurora-prisen er nu en central del af et større fo-
rum og konference, der inkluderer WCIT. Vardanyan fortalte mig, 
at han håbede, at forummet “ikke kun ville engagere det globale 
samfund, men også inspirere armeniere over hele verden til at 
engagere sig i deres hjemland igen… Vi forventer, at vores lands 
fremskridt bliver fremvist for besøgende i Aurora Forum. Det er en 
chance for at bringe verden til Armenien på en måde, vi ikke har 
været i stand til tidligere.”

Forummets fokus på IT afspejler Armeniens store ambitioner 
om at blive et regionalt, teknisk 
knudepunkt. Engang var Ar-
menien Sovjetunionens Silicon 
Valley, der tegnede sig for 30 
procent af unionens militære 
elektronik, og landet har siden 
opretholdt sin konkurrencefor-
del indenfor teknologiudvik-
ling. Teknologi er den hurtigst 
voksende sektor i Armeniens 
økonomi og nyder ifølge rap-
porter en 20 pct. årlig vækst. 
IT-branchen rummer flere 
udenlandske virksomheder 
end nogen anden, og Micro-
soft, Oracle, Synopsys, D-Link, 
National Instruments og Men-
tor Graphics har kontorer og 
udviklingsteams i landet. An-
dre virksomheder, der investe-
rer i Armenien, er Bloomberg, 
Pernod Ricard, Philip Morris og 
Atlas Copco.

Ratingbureauet Moody’s 
hævede for tre måneder siden Armeniens kreditvurdering fra sta-
bil til positiv og forudsagde en fortsat økonomisk vækst på 5,5 
pct. årligt. ”Især vil fortsatte investeringer i hoteller øge turisme-
kapaciteten, nye tekstilfabrikker er under opførelse, og antallet af 
IT-virksomheder og -projekter vokser hurtigt,” sagde Moody’s. Bu-
reauet tilføjede, at IT-branchen har “skabt et stærkt fundament for 
udviklingen af en færdigheds- og videnbaseret økonomi”. På sin 
Facebook-profil skrev premierminister Nikol Pashinyan: ”Det er en 
virkelig vigtig udvikling, der øger den internationale tillid til den 
armenske økonomi og gør vores land betydeligt mere attraktivt for 
investorer.” Samtidigt udtalte vicepremierminister Tigran Avinyan, 
at landet er ”attraktivt både for investorer og iværksættere, der sø-
ger harmoni med sjæl og nye muligheder for forretning.”

 
EN MENNESKELIG HOVEDSTAD
Antallet af udenlandske besøgende til Jerevan vil opleve en frede-
lig by, en ”harmoni af sjæl”. Der er trafik, men slet ikke på niveau 
med mange andre hovedstæder, og det er en attraktiv hovedstad 
med bygninger af lyserød tuf, der fremstår smukt i eftermiddags-
solen. På Republikpladsen finder man det Historiske Museum, Na-
tionalgalleriet, et imponerende posthus og regeringsbygninger, 
mange med kolonnader og alle med velplejede haver og dansende 
springvand.

Mens Paris havde Haussmann, havde Jerevan den sovjetisk-
fødte, armenske arkitekt Alexander Tamanyan, som i 1920 tegnede 
hovedstadens brede gader i neoklassisk stil. En monumental ba-
saltstatue skildrer arkitekten, der står bøjet over sin byplan for en-
den af byens meget fotograferede udsigtsterrasse med Tamanyan 
Skulpturpark ved foden. Den 302 meter høje sandstensterrasse for 

enden af en 572-trins trappe er en art deco-hyldest til Babylons 
Hængende Haver, og stedet leverer en spektakulær udsigt over 
byen og Ararat.

Udsigtsterrassen blev, som en åbenlys symbolik, planlagt for at 
fejre 50 års sovjetisk styre, men da dette styre, og pengene, slut-
tede, lå pladsen uafsluttet hen i 20 år. Terrassen blev endelig fuld-
ført og forskønnet med finansiering fra den amerikanske Cafésjian 
Family Foundation. Gennem et trådhegn ser man et stort hul, hvor 
et museum engang var planlagt. Om dette museum nogensinde 
bliver opført, kan man kun gætte om. Når man vandrer i byen, af-
hængigt af vejret, vil man se folk, der spiller udendørs skak, hvilket 
ikke er så mærkeligt, idet landet har en lang tradition for at fostre 
skakmestre. Disse færdigheder kan vise sig nyttige, da Armenien 
geografisk er presset af større naboer som Tyrkiet, Iran og Georgien.

”Vi befinder os mellem fire 
forskellige, tilgrænsende ci-
vilisationer,” siger Ruben Var-
danyan, ”men vores nylige, 
fredelige revolution ind i en 
ny politisk æra såvel som vo-
res udvandrede landsmænds 
globale indflydelse gør os til et 
vigtigt samfund ud fra et inter-
nationalt perspektiv.” Til dette 
har landet brug for alle sine 
menneskelige ressourcer og en 
længe fortjent lykke.

 
VÆRD AT SE
For besøgende i Jerevan findes 
der flere halv- og heldagsud-
flugter, som udgår fra byens 
centrum, til priser, der varierer 
fra kr. 70 per dag for en grup-
petur i minibus til kr. 870 plus 
per dag for en privat chauffør 
med bil.

På egen hånd kan man i 
hovedstaden besøge Historisk Museum, Nationalgalleriet (samme 
sted, med separat eller kombineret entré) og Matenadaran (manu-
skript-arkiv). For dagsudflugter er de mest populære steder, der 
tilbydes, Garni og Geghard. Garni-templet med oldgamle mure lig-
ger over en høj kløft, der består af naturlige basaltsøjler. Geghard er 
et gammelt kloster med flere kirker indbygget i klipperne, af hvilke 
flere nærmest er huler og muligvis er bygget ovenpå hedenske 
templer. Ud af klipperne bobler en naturlig kilde, hvorfra armenske 
besøgende ofte opsamler vand for dets helbredende eller hellige 
egenskaber.

En anden dagsudflugt kan gå til Sevan, Sevanavank kloster, Dili-
jan, Haghartsin, Goshavank og Lake Parz - steder, som alle kan be-
søges samme dag på en billig gruppe-bustur. Sevan-søen og den 
stedlige Vor Frue Kirke er det mest fotograferede sted i Armenien 
(tillige med Ararat, som nu ligger i Tyrkiet). De to kirker, der udgør 
klosteret, og som dateres fra 874 selvom meget er ændret, er fasci-
nerende, også selvom mange mennesker sidder med ryggen til og 
nyder synet af den smukke sø.

Klosteret Haghartsin, der for nylig er blevet delvis genopbyg-
get, ligger i en naturskøn dal, mens Goshavank stammer fra det 12. 
århundrede og har et fint Khachkar (stenkors) ved døren til et af 
kapellerne. Dilijan ligger i bjergene og er en idyllisk landsby, som 
for en stor del er renoveret af Ruben Vardanyans Idea Foundation. 
Parz-søen er et dejligt frokoststoppested i bakkerne over Dilijan, og 
man kan tage en tur rundt om søen, hvor der er infotavler, som for-
tæller om flora og fauna 
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Få krop og sind til
servicetjek
En gang om året kører alle danske bileejere deres bil på værksted, selv om der ikke 
er noget galt med bilen. Vi tager vores biler til service, fordi loven siger, at vi skal. 
Men vi gør det også, fordi vi gerne vil passe på bilen. Alle ønsker at køre i en bil, der 
er sikker. Og alle vil gerne have, at deres bil holder så lang tid som muligt. Derfor 
lader vi eksperter tilse bilen inden, der opstår problemer. Men hvad med os selv? 
Hvem tager os til service? 

TEKST: ME T TE DE F INE L ICHT. FOTO: GRACE TOURS

På Østerbro i København holder teamet bag Grace Tours til. I 16 år 
har de arrangeret forebyggende og helbredende ayurvedarejser til 
Indien, Sri Lanka og Nepal. Derudover tilbyder Grace Tours ayur-
vediske kost-, puls- og livstilskonsultationer med ayurvedalæger i 
lokalet på Østerbro. En af dem er indiske Dr. Unni.

    ”Ayurveda er både for dig, som er på vej tilbage efter et syg-
domsforløb, og dig, som ønsker at forebygge, at de stress-sympto-
mer, som du måske oplever i hverdagen, udvikler til sig helbreds-
problemer. Jeg ser mange karrierefolk, som har brug for at lade op. 
De lever nogle travle liv, og mange af dem har tendens til at fylde 
alle kalenderens åndehuller ud med ekstra aktiviteter frem for op-
ladning. De har høje krav til sig selv og deres omverden. Og det 
kræver energi at bevare sin indre styrke i sådan en tilværelse. Den 
styrke hjælper ayurveda med at finde – eller genfinde,” forklarer Dr. 
Unni. 

DU SKAL IKKE VÆRE EN ANDEN
Ayurveda er det ældst overlevende, komplette medicinske system i 
verden. Afledt af dets ældgamle sanskrit rødder – ‘ayur’ (liv) og ‘veda’ 

(viden) – tilbyder ayurveda gode retningslinjer for et sundt liv.    
”Ayurveda giver en række praktiske værktøjer til, hvordan vi 

hver især kan genoprette vores balance. At komme i ubalance er en 
del af det at leve. Ubalance er ikke forkert, det handler om at gen-
oprette sig,” forklarer stifter og ejer af Grace Tours, Karen Stigsen.

 En ayurvedarejse varer typisk to-tre uger og byder på sol og 
varme, men frem for alt ro og behandlinger med naturlige olier og 
urter. Målet er at udrense, restituere og genopbygge. Dagene går 
med behandlinger, som primært består af massage, restitution og 
samtaler med en ayurvedalæge. 

”Når jeg taler med klienterne, kan jeg hurtigt se og mærke, hvil-
ken dosha (personlighedstype, red.), der sidder overfor mig, og 
dermed også tilrettelægge behandlingerne ud fra den persons be-
hov,” fortsætter dr. Unni. ”Til forskel fra andre behandlinger, zoomer 
Ayurveda ikke ind på det enkelte menneskes symptomer, men ser 
mennesker som en del af en stor helhed med energier, der spiller 
sammen. Ayurveda handler ikke om at lave om på folk eller folks 
liv. Det handler om at genskabe balance i et liv, der er kommet i 
ubalance.”

Om Ayurveda
Verdens ældste komplette medicinsystem. 
Har en holistisk tilgang, der behandler hele personen, det 
vil sige kroppen, sindet og ånden, frem for kun at behand-
le individuelle symptomer.
Fokuserer på gode retningslinjer til et sundt liv.

Om Grace Tours: 16 års erfaring med at arrangere ayurvedarejser. Tilbyder både individuelle rejser og grupperejser. Arrangerer ofte 
events og foredrag om ayurveda. Se mere på www.gracetours.com
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BØGER AF METTE DE FINE LICHT

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

20/20/20-reglen

Hvis du skulle pege på én ting, som du 
gerne ville tilføje mere af i din tilvæ-
relse, hvad skulle det så være? Motion? 
Fordybelse? Eller hvad med personlig 
udvikling? Ifølge den verdensberømte 
lederskabscoach Robin Sharma (ham 
med bogen Munken, som solgte sin 
Ferrari) er det netop de tre ting, der 
kan gøre en forskel. Han har udviklet et 
koncept omkring tidlige morgenrutiner, 
som har hjulpet adskillige mennesker 
verden over med at øge deres produk-
tivitet, leve et sundere liv og finde fred 
og fokus i en kaotisk tid. Det handler om 
følgende seks trin:
   
1. Stå op kl. 5

2. Brug de første 20 minutter 
til motion

3. Invester de næste 20 
minutter til at arbejde med 
dine drømme eller mål

4. Hellig de næste 20 minutter 
til at lære noget nyt

5. Fortsæt denne 20/20/20-plan 
i 66 dage

6. Del din udvikling på de 
sociale medier.

 
I The 5AM Club fortæller Robin Sharma 
hvordan genier og succesrige virk-
somhedsledere starter deres morgen 
sådan her for at forblive inspirerende, 
fokuserede og kunne levere på allerhø-
jeste niveau. Trin for trin anviser bogen, 
hvordan du selv kan lære at bruge mor-
genens stille stunder og frigøre mere 
tid til motion, fordybelse og personlig 
udvikling. 

The 5AM Club
HarperCollins
299,95 kr.

Den store vandrebog

Turen går til kender vi som serien med 
de små rejsebøger, der passer perfekt 
til rejsetasken sammen med en vand-
flaske, håndsprit og snacks. Turen går 
til Europas smukkeste vandreruter er 
ikke en af de bøger, du lige har med i 
rygsækken – nok snarere den, der vil in-
spirere dig til at planlægge rejsen. Smuk 
og inspirerende i sit coffeetable-format 
byder bogen på både informationsrig 
tekst, inspirerende billeder og brug-
bare kort over trekkingruter, der giver 
et overblik over nogle af Europas smuk-
keste vandreruter. Der er vandreture, 
der strækker sig over alt fra et par dage 
til flere uger, og både ruter, der er af-
mærket med skilte, og afsides stier, kun 
indtegnet på kort. Men er der virkelig så 
mange mennesker, der vandrer? Tænker 
du måske. Og ja, det er der. I takt med at 
vores verden bliver mere og mere hek-
tisk, kommunikerende og støjende er 
der en voksende interesse for at tage på 
lange vandreture. Ønsket om at være i 
et med naturen, og ved hvert skridt at 
lægge bekymringerne bag sig og ud-
fordre egne grænser, tiltrækker stadigt 
flere mennesker. Derfor opstår der hele 
tiden nye vandreruter i de europæiske 
lande, som på forskellige måder udfor-
sker kontinentet: fra kyststier i Wales 
til Watzmann-passagen i Sydtyskland 
tæt ved den østrigske grænse. Fra høj-
landstrekking i Island til pilgrimsruter i 
Spanien og Portugal. Og naturligvis den 
særlige disciplin at vandre gennem Al-
perne. Turen går til Europas smukkeste 
vandreruter er en invitation til at udfor-
ske kontinentet på en ny måde. Og der 
findes ikke en mere intens og individuel 
måde at lære naturen – og sig selv – at 
kende på. Læg hverdagen bag dig, snør 
vandrerstøvlerne, vend ansigtet mod 
solen og tag af sted. 

Turen går til Europas smukkeste 
vandreruter
Politikens Forlag
200 kr.

Nordvest 
Hvor tit tager du mod nordvest? Ikke det område af København, 
som huser Ungdomshuset, nej, nordvest i Danmark. Hvor tit 
er du for eksempel omkring Limfjorden? Jeg tænkte det nok. 
Medmindre vi kender nogen deroppe, har kunder eller samar-
bejdspartnere i området, eller selv kommer derfra, er det for-
mentlig sjældent – tangerende til aldrig – at vi befinder os ved 
Limfjorden. Sådan er det vel med det meste af Danmark. Vi rejser 
til de hjørner af landet, hvor vi har et ærinde. Det kan være, vi 
skal besøge nogen eller holde et møde. De færreste rejser rundt 
i Danmarks afkroge bare fordi. Men hvorfor er det egentlig så-
dan? Er der for langt til Limfjorden? Nej. Mange danskere krydser 
gladeligt op til flere tidszoner for at rejse til destinationer, der 
ligger væsentlig længere væk end Thyborøn. Ergo kan det ikke 
være distancen, der er årsagen. Er det for ukendt? Måske. Det 
findes der en løsning på. I en ny coffee table-bog om Limfjorden 
tager en række kendte danskere os med til deres hjemstavn om-
kring Limfjorden og fortæller i både ord og billeder om det sted, 
de kommer fra. Kim Blæsbjerg (forfatter) fortæller om Lemvig. 
Ghita Nørby (skuespiller) fortælle om Thisted. Preben Kristensen 
(skuespiller) fortæller om Skive. Lotte Kirkeby (forfatter) fortæl-
ler om Skive. Kasper Harboe (journalist og radiovært) fortæller 
om Livø. Christian Mejdahl (tidl. formand for Folketinget) fortæl-
ler om Løgstør. Søren Vester (designer og tv-vært) fortæller om 
Salling. Kristian Geo Heltboe (komiker) fortæller om Aalborg. 
Og det samme gør Niels ”Niarn” Roos (rapper). Rejsen går fra de 
vindblæste bredninger nær Vesterhavet, gennem det betagen-
de, bakkede istidslandskab med stille fjorde og vige, ø-perler og 
købstæder – til smeltediglen Aalborg, hvor gammel industri og 
arbejderklasse møder moderne turisme, storbystemning og kul-
tur. Bogen er oplagt for alle, der kommer fra området, og alle der 
gerne vil opleve det. Bogen er tredje bind i en serie. De to første 
bøger handler om Vesterhavet og Bornholm. 

Limfjorden
Lindhardt og Ringhof
399,95 kr.

Design dit eget liv, inden 
nogen gør det for dig

“År 2030 lyder så fjernt, men det er fak-
tisk lige om hjørnet. Fremtiden betyder 
globalisering, nye teknologier, tab af 
arbejdspladser til automatisering, den 
fjerde industrielle revolution og udfor-
dringer som klimaforandringer og truet 
biodiversitet. Er du opmærksom på de 
forandringer, der sker i dit hjem, på din 
arbejdsplads og i din branche? Hvordan 
påvirker forandringerne dig? Forstår du 
den nye dagsorden, og er du klar til en 
ny måde at arbejde og leve på? Hvad 
vil det sige at gå på arbejde, og hvad er 
et rigtigt job? Hvilke muligheder byder 
fremtiden på? Hvordan ser arbejdsliv og 
samarbejde ud i fremtiden, hvor vi skal 
være ikke bare fem, men måske snarere 
syv generationer på arbejdsmarkedet? 
Kan vi opbygge et bæredygtigt og in-
kluderende samfund, hvor alle lykkes? 
Hvem og hvad skal vi leve af i 2030 og 
2040?” Sådan lyder meldingen fra Sou-
laima Gourani, rådgiver, debattør og 
forfatter, i hendes nye bog Design din 
fremtid. Bogen giver et unikt indblik i 
fremtiden og de trends, der præger ud-
viklingen i form af blandt andet globali-
sering, automatisering og kunstig intel-
ligens, og de konsekvenser det vil få for 
den måde, vi lever og arbejder på i frem-
tiden. Ved at forstå den nye dagsorden 
og finde ud af, hvilke kompetencer du 
skal udvikle for at blive klar til fremtiden, 
vil du både blive bedre til at designe dit 
eget liv og være i stand til at spotte eller 
skabe dit drømmejob. 

Design din fremtid
Gyldendal Business
299,95 kr.
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INTERVIEW AF METTE DE FINE LICHT

Jeg blev helt forelsket i det italienske liv og måde at se 
en sko på, som en investering, der betyder noget, og 
som skal holde i mange år. Dengang talte man ikke om 
slow fashion, men det er præcis den tankegang, der 
ligger bag skopassionen for mig. En sko er synlig og 
skaber minder …

FAKTA

Navn Frederikke Schmidt

Titel  Stifter og kreativ direktør, 
Roccamore

Det lyder som klapsalver
Høje hæle er både flot, frækt og fyldt med power. Desværre er de ofte også fyldt 
med smerte. Spørg den kvinde, der har gået og stået i 7-8 centimeter hele dagen, 
om hun lige tager en kilometer eller to mere, og hun vil formentlig kigge på dig, 
som om ét skridt mere vil få hendes fødder til at falde af. Men hvad nu, hvis man 
lavede en høj hæl, der støtter kvindens fødder i stedet for at straffe dem? Med Roc-
camore har Frederikke Schmidt ført den idé ud i livet. Business Traveller har mødt 
hende til en snak om at være farverig og drømme stort. Og om arbejde benhårdt 
for at få drømmene til at blive til virkelighed.

TEKST: ME T TE DE F INE L ICHT. FOTO: ROCCAMORE

F orestil dig, at du går til lyden af klapsalver. Hver dag. Hvilken 
følelse af selvsikkerhed, sejr og måske også magt ville det ikke 

give? Det er blandt andet den følelse og ide, der får Frederikke Sch-
midt til at stifte skobrandet, Roccamore, i 2016. 

”Jeg ville skabe en sko, som er høj og sexet og fuld af al den 
power, en højhælet sko har og giver til den, der har skoen på, men 
som samtidig er behagelig. En sko, der fejrer det feminine, og som 
hylder kvinden og alt, hvad der er kvindeligt, uden at gøre det 
bøvlet og smertefuldt for hendes fødder. I alt for lang tid har det 
kvindelige været et handicapkort. Nogle kvinder klæder sig på 
for at ligne mænd. Andre ifører sig høje hæle, men det har store 
omkostninger for deres fødder. Min drøm var at lave en sko, som 
omgiver fødderne med kærlighed. Roccamore er italiensk og be-
tyder et fort af kærlighed,” siger Frederikke Schmidt, da Business 
Traveller møder hende i Roccamores showroom og hovedkontor i 
indre København.

To kunder er i gang med grundige skoprøvninger. De har flere 
sko i forvejen, fortæller de, men nu er den nye med snøre lige kom-
met, og den må de se. For som de siger, så kan de gå hele dagen i 
Roccamores hæle uden at få ondt. Det skyldes den særlige sål, som 
vi vender tilbage til. 

Det er kun tre år siden, den første Roccamore-sko sad på en 
dansk kvindefod. I dag har Roccamore egne butikker i både Aarhus 
og København på trods af at 72 procent af salget foregår online. 
Omsætningen forventes i 2019 at ramme 15 millioner. Næste år åb-
ner de i Sverige.   

   Men den succes lå ikke i kortene, da Frederikke Schmidt blev 
mødt med skepsis fra alle sider, da hun første gang præsenterede 
sin forretningside.

FYRENE VED DE STORE MASKINER
Som barn er Frederikke Schmidt livlig og fuld af farver. Hendes tøj 
er lilla, lyserødt og levende. Alle inklusive hende selv tror, at hun 

skal være tøjdesigner eller skrædder, og i en ung alder kommer hun 
da også i praktik på teknisk skoles skrædderuddannelse. Men alle-
rede den første uge, taber Frederikke Schmidt interessen. 

”Vi skulle lære at graduere jakkesæt. Det er åbenbart det aller-
fineste at kunne for en skrædder. Men er du klar over, hvor meget 
tal og udregning, der er i den slags? Det er slet ikke kreativt. Jeg har 
intet sort tøj i min garderobe, så for mig var det svært at arbejde så 
stringent og i de sorte og grå nuancer. Jeg mistede min tålmodig-
hed og vandrede rundt på skolen. Da jeg kom ovenpå så jeg et par 
fyre, som arbejdede ved nogle store maskiner. De lavede sko. Dét 
der vil jeg også prøve, tænkte jeg,” fortæller Frederikke Schmidt.

Kort efter pakker hun sine ejendele og flytter fra Christianshavn 
til Herning for at uddanne sig til skodesigner. Men Herning er ikke 
hovedstaden, og Frederikke Schmidt føler sig hurtigt ensom og 
udenfor. Hendes farverige tøj og attitude er anderledes end de an-
dres. Indimellem er det svært at komme ud af sengen og hen på 
skolen til undervisning. 

Redningen kommer, da hun får mulighed for at rykke væk fra 
Herning – ja, faktisk helt ud af Danmark.

MIN MORMORS NABO …
Det begynder med en sommerskole i Firenze. Og snart viser det sig, 
at Frederikke Schmidts mormors nabo har en kontakt, som er sko-
designer i Siena, 20 kilometer fra Firenze. Det følgende år tilbringer 
Frederikke Schmidt i Italien. Hun kommer hjem til eksamenerne, 
men er derudover ikke til stede på skolen. 

”Jeg blev helt forelsket i det italienske liv og måde at se en sko 
på, som en investering, der betyder noget, og som skal holde i 
mange år. Dengang talte man ikke om slow fashion, men det er 
præcis den tankegang, der ligger bag skopassionen for mig. En sko 
er synlig og skaber minder. Sko, der står ud, er sko, vi husker. Vi bli-
ver ikke for tykke til vores sko, som vi kan blive det til et par jeans. 
Faktisk, så ejer jeg slet ikke jeans. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg 

sidst havde bukser på,” indskyder Frederikke Schmidt og lægger 
hænderne på sin nederdel.

I Italien går det derudaf. Frederikke Schmidt bliver optaget på 
Polimoda, som er skolen for skodesign. Det er her, alle de store in-
ternationale brands headhunter nye talenter. Hun når lige akkurat 
at færdiggøre sin uddannelse, da Mermaid ansætter hende som 
kreativ direktør med kontor i Italien og Budapest og produktion i 
Kina. På det tidspunkt er hun 25 år. De følgende år buldrer Frede-
rikke Schmidts karriere derudaf med 200 rejsedage om året.

Men en dag får hun nok.

GÅR FORREST
Frederikke Schmidt flytter til Danmark og tager en professionsba-
chelor i marketing. Som afsluttende opgave skriver hun om sin for-
retningside: Roccamore.

”Glem det!” siger undervisere, censor og eksperter til hende, for 
de tror ikke på, at danskere vil investere så meget i sko, der ikke er 
et kendt brand i forvejen, bare fordi der er en speciel sål.

Men Frederikke Schmidt vil ikke glemme sin ide. I stedet gør 
hun noget, som ingen anden dansk kvinde har gjort før hende. Hun 
laver en Kickstarter-kampagne. 

Året er 2014. Kickstarter er lige kommet til Danmark. Kun fire 
andre danskere har formået at samle penge ind på denne måde til 
deres projekter. Alligevel lykkes det Frederikke Schmidt at samle 

330.000 kroner ind fra 316 kvinder. Hun får endda testet sålen på 
Hvidovre Hospital og kan nu bevise, at sålen i en Roccamoresko 
giver 44 procent mere svangstøtte end en almindelig højhælet sko 
og at 26 procent af stødet i forfoden og 19 procent af stødet i hæ-
len bliver taget af sålen. Nu mangler hun bare en producent.

Frederikke Schmidt banker på dørene i Italien, men ingen åbner. 
Hun fortsætter stædig til Spanien, hvor hun ikke forstår sproget, 
men hvor det alligevel lykkes hende at producere sin første kollek-
tion. I dag er det tre år siden. Nu produceres skoene i Italien, samme 
sted som Valentino. 

”Det lyder som klapsalver, synes du ikke?” smiler Frederikke Sch-
midt, da vi går hen ad gaden og hælene fra hendes støvler rører 
asfalten 
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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.

All in
T ag toget eller cyklen! Drop bøfferne! Spis lokalt! Spis op! Husk en taske, når du 

handler, så du ikke skal bruge en plasticpose til dine varer. Og fyld nu for Guds og 
alle vores børns og børnebørns skyld drikkedunken med vand fra hanen i stedet for at 
købe kildevand på plastikflaske. 

Er jeg den eneste, der er ved at være træt?
Indimellem alle formaningerne, kan jeg ikke lade være med at spekulere på, om 

vores børnebørn vil kigge tilbage på os som de mest fesne revolutionister nogensinde? 
Generationer før os gik på gaden i al slags vejr med store bannere og råbte ord, der 
fængede. I dag optræder udråbstegnene og versalerne primært i de statusopdaterin-
ger, vi skriver hjemme fra stuen, mens der er fuld blus på lyset og varmen, formentlig 
også noget lyd på anlægget og måske en snurrende vaskemaskine i baggrunden (har 
du fyldt den helt op?). Vi er blevet gode til at tale og skrive om alt det gode, vi vil gøre. 
Men gør vi det så også? 

    I skrivende stund nærmer Black Friday sig, og i dagene derefter vil verdens trans-
portfirmaer tjene millioner på at fragte varer rundt, for hvis der er noget, vi danskere 
går all in på, så er det udsalg og gode tilbud. Revolutionen varer lige indtil skiltet med 
40 procent. 

    Jeg er selv skyldig. Hjemme hos os har vi Gudhjælpemig hængt en seddel op med 
ting, vi vil købe til Black Friday. På listen står blandt andet et større møbel, men også en 
hulens masse julegaver. (I år skal det være slut med at rende rundt i Magasin den 22. 
december kl. 20.30). Men det redder ikke verden – kun mit psykiske julehelbred.  

Tænk, hvis vi kunne vælge mellem at få fragtet Black Friday-varerne hertil med:

1) fly og lastbil 
2) et batteridrevet skib og elbil (dog med senere levering end 1’eren)

HVAD VILLE DU VÆLGE?
Alligevel er jeg ikke sikker på, hvor stolt jeg ville være af at forklare mine kommende 
børnebørn om den indsats, deres farmor gjorde for klimaet ved at vinge af i det klima-
venlige felt hvad angår leveringen af udsalgsvarer. Men så vil jeg gøre noget andet. Jeg 
vil vise billeder fra vinterferien i 2020, som vi tilbragte ved Vesterhavet og ikke i Thai-
land. Jeg vil fortælle om den nordiske version af vores forfatter-retreat, der ellers plejer 
at finde sted på Bali, som nu også fandtes herhjemme for alle dem, der elsker at skrive 
med hader jetlag og forurening. Og jeg vil strikke langsomme halstørklæder til dem af 
det mest klimavenlige garn. Jeg vil gå all in, men jeg vil gøre det på min måde, og jeg 
vil håbe, at det inspirerer dem til at gøre det samme på deres måde – både hvad angår 
klimaet, men også i livet generelt. 

Der er formentlig 20 år eller mere til jeg kunne gå hen og blive farmor. Indtil da vil 
jeg spise op og skrive nyt regntøj på Black Friday-listen, så det bliver nemmere at tage 
cyklen i al slags vejr.

Hvad med dig? 
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Har din virksomhed 
skjulte vinger, der kan 
løfte jer ind i fremtiden?
EY hjælper virksomheder med at gentænke 
kerneforretningen og etablere nye vækst
motorer. Vi accelererer innovation gennem 
globale økosystemer og opkøb — og vi integrerer 
teknologi og bæredygtighed som en del af 
innovationsagendaen.

Læs mere på ey.com/innovation_realized
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