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Benspænd til årets sommerudstilling

FAKTA

Grand Hotel værelse 305
Gammelgaard. August
måneds store amatørudstilling kan lade sig
inspirere af et ’transitroom’.
Du kender det. Hotelværelser
har det med at være fuldstændig ens nærmest over alt
i verden. Alligevel sætter de
fantasien i gang måske specielt, fordi de er så anonyme.
Var sengen, du ligger på, centrum for en romantisk elskov?

Eller et voldsomt skænderi?
Hvad var det for nogle mennesker, som tjekkede ud, før
du tjekkede ind på det samme
værelse? Og man kunne lege
med tanken: Hvad hvis der
var sket et mord på værelset,
hvor du ligger og sover?
Fantasien i gang
Det er kun fantasien, der kan
sætte grænser, når Gammelgaard nu opstiller benspændet ’Grand Hotel værelse 305’.
Hotellet er at opfatte som en

mellemstation, et ’transitroom’, forklarer Gammelgaard i sit oplæg. Det er altså
ikke noget specielt hotel, der

...hvad hvis
der var sket
et mord..

tænkes på. Heller ikke et specielt rum, selvom værelsesnummeret er ret så nøjagtigt.

SOMMERUDSTILLING
Borgernes egen kunst
Åben for fortolkning
Der er altså åben for fortolkning i det årlige såkaldte
’benspænd’ i forbindelse med
Gammelgaards sommerudstilling, som bringer kunst fra
borgerne selv. Det er frivilligt
at følge benspændet, omend
altid spændende, når folk gør
det, viser erfaringerne fra tidligere år.

udstilling igen. Så der er lidt
til
langtidsplanlægningen,
omend kunsten jo ikke laver
sig selv ’over natten’. Man
skal være Herlevborger for at
kunne udstille, og der er indlevering af værkerne fra 11. til
21. juni i åbningstiden. Herefter er der en sidste mulighed
for at indlevere mandag 29.
juli klokken 9 til 17.

Til langtidsplanlægningen
Det er først i august, at der
er Gammelgaards Sommer-

Af Jørgen Nielsen

Årelang tradition på Gammelgaard, hvor borgerne får
mulighed for at udstille den
kunst, de selv laver.
I de senere år med et såkaldt
benspænd, et frivilligt tema.
2013: Grand Hotel værelse
305, hvad tænker du?

Hotel Herløv Kro

Der er ingen krise her
Gode tider. Lige med undtagelse af den traditionelle suppe, steg og is-fest til runde fødselsdage
mærker hverken hotel eller restaurant noget til
krisen i samfundet. Det går simpelt hen godt.
Men i 2010 var der en wake up-call. Det var
nødvendigt at kigge ind i egen organisation.
Et luksusproblem. Hvis en
gæst tjekker ind for to dage
på en mandag, og så pludselig finder ud af, at han/hun
godt vil have onsdagen med,
så har vi et problem.
»Det kan vi meget ofte
desværre ikke leve op til«,
forklarer Leslie Christensen,
der driver Hotel Herløv Kro
sammen med sin kone, Jette
Christensen.
Hotellet er nemlig meget
ofte fyldt op på hverdagene.
Typisk af gæster fra erhvervslivet, der har været der mange
gange før. Ofte er det stamkunder, der sætter pris på at
kende stedet, få en snak med
personalet og måske også kan
lide et sted, hvor historien

næsten emmer mellem væggene.
»Og det er jo irriterende,
hvis de tager et andet sted
hen og føler sig godt til rette
der«, smiler Leslie Christensen.
Masser i restauranten
Er hotellet næsten altid booked op på især hverdage,
mangler der heller ikke
gæster i restauranten generelt.
»Den går rigtig godt«, siger
Jette Christensen.
De spisende gæster kommer både fra byen og udgøres
af dem, der i forvejen befolker
værelserne. Tingene hænger
sammen.

KRISETRODSERNE

Ordet krise har fyldt oceaner af plads i det danske mediebillede.
Nu angriber Herlev Bladet krisen fra den anden vinkel. I en række
artikler kan du møde personer og virksomheder, som trodser krisen.

PLADS I SOLEN. Værtsparret på Hotel Herløv Kro, Jette og
Leslie Christensen, oplever ingen økonomisk krise. Det er en
livsform med mange arbejdstimer at drive kro og restaurant,
men gæsterne udebliver ikke. Foto: Henrik Lüthcke.

»Det smitter af på os, når
det omkringliggende samfund har det godt«, siger Jette
Christensen.
Det er faktisk kun den traditionelle suppe, steg og isfest til runde fødselsdage, der
er vigende i restauranten.
»Det er et kulturskifte«,
siger Jette Christensen og
henviser til, at der bliver færre af den slags fester hos de
yngre generationer.
Askesky og eftertanke
Er der ingen krise på den
store kro lige midt i byen, så
var 2010 et wake up-call for
værtsparret. Det var dengang,
at der kom en islandsk askesky i vejen og bremsede for al
flytrafik. Askeskyen groundede
ikke alene flyene, men lukkede også i praksis hotellet i
en uge.
»Alt døde, vi mistede en
hel uges omsætning«, husker
Jette Christensen.
Det var samtidig året, hvor
alle efterspurgte rabatter, alle

ville have alt så billigt som
muligt, og selskaberne blev
mindre. En krise på Hotel
Herløv Kro var under opsejling.
»Hos os var det jo gået godt
i mange år. Og vi må erkende, at der også var lidt automatpilot over det«, siger Jette
Christensen.
Vi går organisationen efter
Mens askeskyen lettede over
Island, begyndte Jette og Leslie Christensen at gå alt efter
i sømmene. Hele organisationen blev kigget godt og grundigt efter, og alt, der ikke gav
penge, blev i princippet lukket ned. Herløv Kro ophørte
f. eks. med at have åbent til
frokost, fordi man i realiteten havde tabt penge på det i
mange år.
Men det blev samtidig
besluttet, at man skulle være
konkurrencedygtig på kvalitet, men ikke på pris.
»Når folk kom her, skulle de
opleve kvalitet og service. Vi

skulle aldrig glemme, at vi er
i en servicebrance«, forklarer
Jette Christensen.
Den økonomiske tættekam
over hele organisationen kom
til at give bonus.
»På en måde var 2010
måske et sundt år, ellers
var vi måske ikke vågnet«,
bemærker Leslie Christensen.

...jo mere man
taler om krisen,
jo mere krise er der...

Krise er selvforstærkende
Går det godt på Hotel Herløv
Kro, har værtsparret også indtryk af, at krise er selvstærkende.
»Jo mere, man taler om den,
jo mere krise er der«, siger
Leslie Christensen.
Netop da den lokale virksomhed anede krisen komme
i 2010, skete der noget andet

i samfundet, synes Jette Christensen.
»Økonomerne talte krisen
op, og alt gik i stå«, siger hun.
I Horesta, hotel- restaurantog
turisterhvervets
brancheorganisation,
er
kommunikationschef Henrik
Messmer enig i, at krisen kan
være selvforstærkende.
»Mange mennesker i job er
mange for at miste det, og så
bruger de ikke penge. Det er
en af konsekvenserne af krisen«, siger han.
Der er dog også en reel krise i branchen, argumenterer
kommunikationschefen.
»Især omkostninger, afgifter, lønninger og råvarepriser
er steget meget. Det er blevet
sværere for mange at få en
fornuftig forretning ud af det.
Det er ikke en jubelfest«, siger
han.
Serien Krisetrodserne fortsætter her i Herlev Bladet.
Af Jørgen Nielsen

