interview

“Skal vi nu også tale om det?”
Petter Stordalen er Norges tienderigeste mand, norsk erhvervslivs mest
farverige personlighed og manden bag Hotel Skt. Petri i København. Men alt er
ikke en bragende succes. Da Petter Stordalens hustru i 2015 blev alvorligt syg,
måtte parret i al hast gå under jorden
tekst Tom Okke foto Hans Olav Forsang

Petter Stordalen står
bag 185 hoteller og
har 13.000 ansatte.

I

dansk erhvervspresse er der et ord, der kun
yderst sjældent bliver brugt. Det er simpelthen
ikke en del af erhvervsjournalistikkens vokabularium. For de typer mennesker, ordet ofte knytter
sig til, vil sikkert ikke have en chance i Danmark. De
vil falde igennem, blive hånet, udstillet og latterliggjort. Nej, i Danmark er den, der lever skjult, den,
der lever godt, synes devisen.
Vi taler selvfølgelig om de personer, der bedst
beskrives som flamboyante. Alene ordet lyder eksotisk, fremmed. Prøv at smag på det: flamboyant ...
Ifølge Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
dækker ordet over personer, der normalt betegnes
som “strålende, pragtfulde, overdådige,” og hvis
norske Petter Stordalen, 53, hørte det, ville han sikkert rejse sig op, klappe i hænderne og smile over
hele ansigtet. For han er netop sådan en person. Han
er flamboyant. Eller som erhvervsmanden selv har
formuleret det i sin uhyre populære biografi, som
udkom forrige år, og som nu nærmer sig 100.000
solgte eksemplarer i Skandinavien:
“Jeg ved, at jeg kan fremstå som en excentrisk
og “stormannsgal” rigsklovn. En pr-kåd Duracellkanin, som snakker lidt for højt og meget. Som går
i lidt for pragende tøj. Med lidt for iøjnefaldende
mønster. Og lidt for spidse sko.”
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Skoene vender vi tilbage til, men først et enkelt
spørgsmål: Ville en dansk erhvervsmand i spidsen
for et milliardforetagende med 13.000 ansatte og
en årlig omsætning på 8 mia. kr. udtale sig sådan?
Og samtidig optræde i de kulørte blade, lade sig fire
ned fra en helikopter ved åbningen af nye virksomheder og endda holde et bryllup til en anslået værdi af 35 mio. kr. med fuld pressedækning? Jo, måske
ville salig Simon Spies, men han har ikke optrådt i
erhvervsjournalistikkens spalter siden midten af
1980’erne.

Skammen endte som drivkraft og succes
Det har Petter Stordalen til gengæld. Han var f.eks.
massivt til stede i de danske medier, da han i 2013
med bulder og brag generobrede en fremtrædende
flanke af det lukrative, danske hotelmarked. Med
opkøbet af det femstjernede Hotel Skt. Petri i det
centrale København samt det 400 værelser store Hotel Vesterbro nær Hovedbanegården var han
endelig tilbage i Danmark.
“Nu er jeg the comeback-kid,” som han siger, da
han sætter sig ned ved et bord i restauranten på
hotellet The Thief i Oslo.
Hotellet er blot ét i Petter Stordalens omfattende hotelimperium, der med 185 hoteller spredt over

hele Skandinavien er et af nordens største – deraf
navnet Nordic Choice Hotels. I Danmark rummer
samlingen indtil videre kun fire hoteller, men bare
vent, siger hovedpersonen.
“Jeg har nu indtaget København. Og det er kun
begyndelsen. Jeg vil være HELE nordens hotelkonge. Number One,” siger han højt og retter sig rank
op i stolen.
“Da jeg solgte mine hoteller og forlod Danmark
i 2011, var det et nederlag. Shit happens. Men med
købet af de to hoteller i København har jeg chancen
for et comeback, og denne gang gør vi det ordentligt. Vi har styr på det hele. Vi ejer både bygningerne
og står for driften af hotellerne. Det bliver stort.”
Selvsikkerheden fejler ikke noget og det på trods
af, at Petter Stordalen samlet set tabte omkring 800
mio. kr., da han op igennem 00’erne første gang forsøgte sig med et indtog på det danske hotelmarked.
Det skulle vise sig at blive betydeligt sværere, end
han havde regnet med.
Ved den famøse exit i 2011 måtte han afhænde
12 danske hoteller og bide skammen i sig. En handling, han om noget kender til. Og som nok er selve
drivkraften i hans liv. Det var i hvert fald en ydmygende fyring, der i 1996 førte til, at Petter Stordalen
måtte sadle om efter en bemærkelsesværdig karri-

Petter Stordalen kan
lide at være storladen.

Pe tter Storda len om...
Penge
“Penge er vigtige. At sige noget
andet er arrogant. Men jo mere
jeg har tjent, desto mindre har
penge fået mig til at føle.”
Personlighed
“Jeg ved, at jeg kan blive for
meget for mange. At jeg kan
blive for højrøstet. For voldsom.
For meget for mine omgivelser.
Dele af det har nok ført mig
dertil, hvor jeg er i dag.”
Forholdet til
konkurrenterne
“Jeg vil have, at de skal tro, at
jeg er den værste konkurrent, de
kan have. En maskine, der aldrig
sover, som aldrig giver op, som
altid jager den næste “deal”, og
som de aldrig ved, hvor de har.”
Citaterne er fra bogen: “Jeg skal fortelle dig min
hemmelighet” af Petter Stordalen og Jonas Forsang.
Forlaget Aller 2015. Frit oversat fra norsk.

“We want to
treat rockstars as guests
and guests as
rockstars ...”
Petter Stordalen

ere i detailhandlen og i stedet forsøge sig i hotelverdenen.

Ny nordmand i hotelkongerækken
Hele fortællingen om hans liv havde indtil da været
én lang succeshistorie, og da han reddede det kriseramte norske stormagasin Steen & Strøm fra konkurs i 1992 og endda formåede at udvikle konceptet til en omfattende kæde af varehuse, kunne han
nærmest gå på vandet. Han var nu en af Norges ubestridt mest kendte erhvervsledere.
Alle ville høre om den succesrige varehuschef,
men en dag i 1996 tabte han en intern magtkamp i
koncernen og måtte se sig om efter nyt arbejde. Han
gik dog ikke tomhændet derfra, men forlod Steen &
Strøm med 150 mio. kr. og et ældre, nedslidt hotel,
som han satsede stort på. Petter Stordalen havde et
nyt mål i sigte. Han ville være hotelkonge.
Det er såmænd stadig drømmen i dag, siger han
fuld af begejstring, mens han detaljeret fortæller om
planerne for Skt. Petri Hotel i den danske hovedstad.
“Det skal være tophotellet i København. Det sted,
hvor alle vil ses. Når der er modeuge i byen, er det
hér, man hænger ud. Vi skal ikke konkurrere med
D’Angleterre, for det er et klassisk Grand Hotel, og
det kan noget helt andet. Skt. Petri er smart. Eller
som vi siger her på The Thief Hotel: We want to treat
rockstars as guests and guests as rockstars ...”
Han slår ud med hænderne, så diamantkuglerne
på de to Shamballa-armbånd på hans højre hånd
nærmest glimter i lyset fra bordlampen. På venstre
hånd bærer han et mindst lige så prangende og ekstravagant Richard Mille-ur – en gave, han har givet
sig selv, dagen efter han underskrev købsaftalen om
Skt. Petri i København.
“Det fortjente jeg,” siger han.
Men det stopper ikke her. På venstre ringfinger
bærer han en matsort ring, der er betydeligt bredere og mere speciel, end hvad man normalt ser på
mænds ringfingre.
“Ja, det er godt spottet,” siger han og piller ringen
af fingeren.

Stor e pla n er i Kongens Køben hav n

Petter Stordalen blev i 1974
kåret som Norges bedste
jordbærsælger. Viljen til at
vinde har han stadig.

Da nyheden om Petter Stordalens køb af de to københavnerhoteller Skt. Petri og
Hotel Vesterbro slap ud i 2013, var det en nøje tilrettelagt PR-strategi, der lå bag.
Petter Stordalen havde indkaldt til pressemøde, hvor hovedpersonen selv serverede hot-dogs og røde pølser iført en smoking skræddersyet i rød-hvide farver.
“Det var en fantastisk dag for mig. Lige siden jeg med tab måtte trække mig ud af
Danmark i 2011, havde jeg drømt om dette øjeblik, hvor jeg kunne vende retur som
“the comeback kid,” siger Petter Stordalen, der i sin biografi: ”Jeg skal fortelle dig min
hemmelighet” fra 2015 omtaler købet af de to danske hoteller som ”den største og
vigtigste deal i hele min hotelkarriere.”
“Jamen, det var det også. Jeg er endelig tilbage i Kongens København, og nu skal
der ske store ting og sager,” siger Petter Stordalen, der bl.a. har investeret et trecifret
millionbeløb på at give begge hoteller en tiltrængt renovering.
“Hotel Skt. Petri skal være vores flagskib, som vi udvider med 20 nye værelser.
Desuden er vi i gang med et købe en masse ny kunst, som skal ind på hotellet. Det er
vigtigt for mig, at kunsten ikke bare skal tilpasses Skt. Petri, men bliver en attraktion
i sig selv. Hotellet skal ikke bare være et sted, man har lyst til at overnatte, men også
et hotel, hvor man har lyst til at komme forbi og hænge ud og måske få en drink.
Vi er i gang med at skabe en helt ny fortælling om, hvad et godt hotel egentlig kan
tilbyde,” siger Petter Stordalen, der forventer, at arbejdet med Skt. Petris forvandling
vil være fuldført om otte til ti måneder.
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Petter Stordalen med sin
kone Gunhild, der er ramt
af en sjælden sygdom.

Den slotslignende
Pausvilla på norske
Bygdøy købte Petter
Stordalen i 1994.

“Det værste rygte er historien om, at jeg kun er 169 cm.
Det er absolut løgn. Jeg er 171 cm. Og med mine Tom
Ford-sko er jeg 175 cm. Ha, ha, ha”
“Det er min vielsesring, og som du kan se, er den
noget flottere indvendig end på det ydre. Det er
symbolsk, forstår du.”

Sygdom og indre værdier
Petter Stordalen blev i 2010 gift med lægen og den
tidligere fotomodel Gunhild Melhus ved et storslået
bryllup i Marrakech. Flere norske medier kaldte
det “verdens dyreste bryllup” med 250 inviterede
gæster og en fest, der varede i tre dage.
“Men hvad mange ikke forstår, er, hvordan vi
overhovedet fandt sammen. Der var ingen dengang,
der troede på, at vi havde en fremtid sammen, for vi
var jo så forskellige,” siger Petter Stordalen, mens
han drejer sin vielsesring rundt mellem fingrene.
Han løfter den op og viser diamanterne, der alle
er placeret på indersiden af ringen.
“Jovist er Gunhild en utrolig smuk, høj og flot
kvinde, men det var hendes indre, hendes værdier og hendes ambitioner, jeg faldt for,” siger Petter
Stordalen og sætter ringen tilbage på plads.
Et øjeblik siger han ikke noget. Det er første gang
under interviewet. Det er, som om han ved, hvad der
kommer nu. At fokus drejer væk fra ham. At vi forlader succesfortællingen, det sjove, det vilde og i
stedet bevæger os over mod den historie, der har
fyldt alt i hans liv i 2015.
“Ja, det var året, hvor Gunhild blev syg,” siger han.
Gunhild Stordalen blev forrige år ramt af den
yderst sjældne sygdom systemisk sklerodermi, som
der ikke findes nogen kendt behandlingsform til.
Ægteparret valgte derfor i al hast at rejse sammen
til Amsterdam, hvor Gunhild kunne gennemgå en
længerevarende eksperimentel medicinsk behandling.
“Det stod på i over et halvt år, hvor lægerne forsøgte sig med en form for stamcelletransplantation. Man ved ikke, om det virker, for sygdommen
er meget sjælden. Det er kun én ud af 1 mio. mennesker, der årligt rammes af netop denne specielle
form for sygdom,” forklarer Petter Stordalen.
Da behandlingen begyndte, valgte Gunhild og
Petter Stordalen at holde lav profil. De rejste til
Amsterdam, men fortalte ikke nogen om, hvad de
egentlig lavede i Holland.
“Vi sagde ingenting, men hvis man hedder Petter
og Gunhild i Norge, kan man ikke holde noget hemmeligt. Journalisterne vil vide, hvad der sker. Men
vi følte, det var et privat anliggende. Vi havde ikke
behov for, at Gunhilds sygdom kom ud i det offentlige rum,” siger Petter Stordalen, der en dag blev ringet op af en journalist, der havde hørt, at han var i
gang med et hemmeligt alkohol-rehabiliteringsforløb.
“Hvis det da bare var så vel, svarede jeg ham og
sagde, at jeg ikke havde yderligere kommentarer.”
Det var først, da direktøren i Nordic Choice Hotels
konfronterede Petter Stordalen, at det gik op for
ham, at de var nødt til at sige noget. Folk undrede
sig. Både i koncernen og i pressen. Som ejer og bestyrelsesformand kunne han ikke bare gå under jorden.

“Gunhild tog det forbavsende roligt, og vi snakkede meget om det, før vi besluttede at fortælle hele
historien – uden omsvøb – til en journalist, vi havde tillid til. Derefter kørte historien om Gunhilds
sygdom i Dagens Næringsliv (den norske pendant
til Børsen i Danmark, red.), og Gunhild deltog i tvtalkshowet “Skavlan,” selvom hun var fuldstændig
skaldet. Hun havde egentlig sagt, at hun ville bære
en af sine parykker, men jeg sagde til hende, at hun
var meget smukkere uden,” husker Petter Stordalen.
Efter al medieomtalen gik Gunhild og Petter Stordalen atter under jorden for i stedet at bruge deres
kræfter på at bekæmpe sygdommen, og kun ved et

Pet t er A. Stor dalen

Petter Anker Stordalen er 53 år og født
i landsbyen Porsgrunn i Norge, hvor
faderen drev en lille købmandsforretning. Han fik sit gennembrud som forretningsmand, da han i en alder af 24
år blev Norges yngste varehuschef i
City Syd i Trondheim.
I 1990’erne var han en af redningsmændene bag det kriseramte stormagasin Steen & Strøm, som han forvandlede til en lukrativ forretning med
flere varehuse rundt omkring i Norge.
I 1996 gik han ind i hotelbranchen
og skabte med Nordic Choice Hotels
på rekordtid en kæde af hoteller, der i
starten af 00’erne voksede med et nyt
hotel hver 14. dag.
I dag er Petter Stordalen ejer og bestyrelsesformand i Nordic Choice Hotels,
der driver 185 hoteller i Skandinavien
og har mere end 13.000 ansatte. Virksomheden planlægger seks nye hotelåbninger i Sverige i 2016, ligesom der
er planer om ekspansion i Danmark,
hvor hotelkæden pt. driver fire hoteller.
Ifølge det amerikanske tidsskift Forbes er Petter Stordalen Norges tiende
rigeste person med en anslået formue
på omkring 10,7 mia. danske kr.
Privat er Petter Stordalen gift med
lægen og den tidligere fotomodel
Gunhild Stordalen, og parret bor sammen i en villa på Bygdøy i Oslo. Parret
har desuden et sommerhus nær Langholmsund i det sydlige Norge. Petter
Stordalen har tre voksne børn på 18,
20 og 23 år fra et tidligere ægteskab.

enkelt velgørenhedsarrangement tilbage i november har Gunhild Stordalen siden vist sig offentligt.
“Hendes helbred svinger meget. Det går op og
ned. Der er gode perioder, og der er dårlige. Vi har
netop tilbragt en længere periode i Dubai, for vejret
og klimaet dernede er godt for hende. Men vi fejrede nytårsaften med at se tilbage på et forfærdeligt
år. Rent forretningsmæssigt var det et af de bedste
nogensinde, men for os privat var det absolut det
værste, vi har haft.”

Millardær, miljøforkæmper og aktivist
Petter Stordalen drikker resten af sin Coca Cola
Zero og rejser sig pludselig op, da han ser et vennepar træde ind i restauranten. Han hilser på dem med
store kram, fortæller og griner højt. Han slår ud med
armene og klapper i hænderne. Han er igen sig selv.
Han står midt i lokalet iklædt mørkeblåt jakkesæt, lyseblå skjorte og et par meget spidse sko med
hæl. En meget høj hæl, viser det sig.
“Ha, skal vi nu også tale om det?” siger han og
sætter sig ned igen.
“Så skal jeg fortælle dig endnu en historie. Da
Jonas Forsang (medforfatter til Petter Stordalens
biografi, red.) og jeg gik i gang med min bog, spurgte han mig på et tidspunkt, hvad det værste rygte,
der florerede om mig, egentlig var? Jeg svarede ham,
at det er historien om, at jeg kun er 169 cm. Det er
absolut løgn. Jeg er 171 cm. Og med mine Tom Fordsko er jeg 175 cm. Ha, ha, ha,” griner Petter Stordalen og erkender, at man er nødt til at have selvironi,
hvis man vil tages seriøs.
“Derfor tillader jeg mig også at gøre grin med mig
selv i min biografi. Livet består ikke kun af succesfortællinger, men af op- og nedture. Jeg beskriver
dem alle i bogen. For jeg vil være helt ærlig. Samtidig vil jeg gerne inspirere andre mennesker. Og give
noget retur til verden omkring mig,” siger Petter
Stordalen, der er en underlig kombination af milliardær, miljøforkæmper og social aktivist.
Sammen med sin hustru har han etableret Stordalen Foundation, der over de sidste mange år har
doneret flere millioner til bl.a. sociale og velgørende projekter. Det handler om bæredygtighed, social
ansvarlighed, økologi og generelle livsstilssygdomme.
Petter Stordalen forklarer, at ca. 10 pct. af overskuddet i hans virksomheder går direkte til velgørenhed eller bæredygtig udvikling.
”Jeg synes, det er fascinerende at se den slags
projekter vokse og få større og større betydning,
men det er klart Gunhild, der har præget mig med
de tanker, og det er jeg hende meget taknemmelig
for,” siger Petter Stordalen, der afviser at komme
med forkromede bud på, hvad der venter forude – ud
over den forestående hotelekspansion i Danmark.
“Nej, for hvis du spørger mig, hvad jeg har lært af
det seneste år og de oplevelser, vi har været igennem, er det netop, at man skal forsøge kun at sætte
sig korte og konkrete mål. Hvor vil jeg være om ét
år fra nu?”
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