
Hotel-konge
slynget ud af
bil og dræbt

Asger Mortensen omkom ved uheld nær Fredericia

Asger Mortensen død

FREDERICIA - Den 
landskendte hotel-di-
rektør Asger Morten-
sen, 44 år, der i en år-
række drev Bygholm 
ParkParkhotel, blev i 
aftes ved 19-tiden 
dræbt på stedet ved et 
færdsels-uheld på 
Fredericiavej mellem 
Vejle og Fredericia.

Direktøren og dennes 23-
årige søn var ifølge Fredericia 
Politi på vej til Korsør, hvor 
Asger Mortensen var admini-
strerende direktør på Tårn-
borg Parkhotel.

I en venstrekurve syd for 
Hvilested Kro mistede hotel-
direktøren herredømmet over 
sin Mercedes 500. Formentlig 
som en kombination af glat føre 
og for høj fart.
- Bilen skred ud og fik front-
partiet i grøften. Den blev 
slynget op i luften og slog ad-
skillige kolbøtter, inden den 
landede inde på en mark, for-
tæller vagthavende.

Mens bilen rullede rundt 
blev Asger Mortensen og søn-
nen, som sad på det forreste 
passager-sæde, slynget ud af 
bilen. De blev fundet 16 meter 
fra bilen, og det antyder, me-
ner Fredericia Politi, at bilen 
kørt meget hurtigt.

Ingen af dem havde brugt 
sikkerhedssele.

Asger Mortensen.

Mens sønnen slap med 
skrammer, pådrog Asger Mor-
tensen sig kraniebrud, indre 
kvæstelser, samt en overrevet 
hovedpulsåre i benet. Han var 
dræbt på stedet, mener politi-
et.

»Hotel-kongen«, som han 
også blev kaldt, har tidligere 
fået to alvorlige advarsler i 
forbindelse med hurtig bil-
kørsel.

For fem år siden kørte han 
galt i en Jaguar nær Randers, 
hvor han fik beskadiget hals-
hvirvlerne og måtte gå med 
nakke-støtte gennem længere 
tid.

I december 1989 kørte As-
ger Mortensen galt i en nyer-
hvervet Lamborghini på Om-
fartsvejen i Horsens. Selv om
den lynhurtige italienske bil

blev smadret mod en elmast, 
slap hotel-direktøren dog med 
overfladiske skrammer.

Asger Mortensen var i ad- 
skillige år involveret i Byg- 
holm Parkhotel i Horsens, 
som han fik forpagtningen af i 
1977 og købte i 1985. Han drev 
det hensygnende hotel frem 
til succes og skabte bl.a. de 
landskendte Bygholm Heste-
og Kræmmermarkeder. I 1989 
solgte han det til et anparts- 
projekt, og hotellet drives i 
dag af Scandic-kæden.

I 1985 åbnede han det nyop- 
førte hotel Danica i Horsens, 
som han efter bare tyve måne- 
der solgte videre til forpagter- 
ne Allan Agerholm og Steen B. 
Jacobsen.

Odder Parkhotel, Hotel 
Skanderborghus, Hotel 
Hanstholm og Tårnborg 
Parkhotel hørte også med til 
det hotel-imperium, han fik 
opbygget over en årrække.

Odder Parkhotel gik senere 
på tvangsauktion og blev vide- 
resolgt. Det er i dag et led i 
Bluetell-kæden.

Skanderborg Parkhotel var
også ude i svære økonomiske
vanskeligheder. Her blev situ-
ationen reddet ved, at advokat
Poul Fischer i august sidste år
overtog hotellet. Asger Mor-

tensen var fortsat administre-
rende direktør for Tårnborg
Parkhotel  til sin død. (g-vald)
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Asger Mortensen.

Med Asger Mortensens død 
ved en færdselsulykke i aftes 
er der sat en brat stopper for 
et usædvanligt aktivt liv. As-
ger Mortensen havde altid no-
get i støbeskeen, og han var 
næsten altid på farten.

Asger Mortensen blev 44 år. 
Han var født i Sattrup, hvor 
hans far var gårdejer, og efter 
skolegang kom han i lære som 
tjener, dels på Jørgensens Ho-
tel, dels på Bygholm Parkho-
tel.

Han viste hurtigt, at han 
var en mand, der ville frem i 
branchen. Han drev en over-
gang sammen med sin kone, 
Sonja Mortensen, to smørre-
brødsforretninger i Horsens. 
Det var dog hotel-branchen, 
der havde hans interesse -
»hotelkongen« blev han kaldt. 
Han kom til Skanderborghus -i 
øvrigt et af de hoteller, der 
senere kom ind under hans 
imperium - og her avancerede 
han og blev inspektør' og di-
rektør.

Men Asger Mortensen har 
altid været den type, der skulle 
videre. Han kunne ikke leve 
uden at arbejde mod det næste 
mål, der lå endnu højere oppe. 
Fra Skanderborghus søgte han 
i 1977 tilbage til Horsens, da 
forpagtningen af Bygholm 
Parkhotel blev ledig, og i en 
alder af 29 år blev han leder af 
det gamle Horsens-hotel, som 
han købte af Horsens 
kommune i 1985.

Der er ikke tvivl om, at Byg-
holm Parkhotel blev kronen på 
værket i Asger Mortensens 
hotelimperium. Han fik hur-
tigt sat skub i det gamle hotel, 
og omsætningen steg kraftigt år 
for år.

Flere gange har Asger Mor-
tensen gennemført store udvi-
delser, så Hotel Bygholm Park - 
der i dag er et hotel i den 
svenskejede Scandic-kæde -
blev et af de virkeligt store og 
veldrevne kongreshoteller i 
Danmark.

Udvidelserne af det horsen-
sianske hotel skete ikke uden 
en vis modstand hos en del 
horsensianere, der nok mente, 
at det gamle herregårdshotel 
voksede for meget, og ikke 
mindst da en del af Bygholm 
Park blev inddraget til parke-
ringsplads, vakte det røre.

Asger Mortensen havde 
imidlertid ikke nok i sit hor-
sensianske hotel. Han ville 
have mere at rive i, og han 
erhvervede Hotel. Skander-
borghus og restaurant Capri i 
Skanderborg. Officielt var det 
en af hans sønner, der erhver-
vede det, men da han - der og-
så er i hotelbranchen - ikke på 
det tidspunkt var personlig 
myndig, var det Asger Mor-

tensen, der satte sit navn og 
skrev checken.

Hotel Danica i Horsens var 
ligeledes på hans hænder, da 
det blev bygget, senere også 
Hotel Hanstholm i en periode.

Da han involverede sig 
stærkt i nye hotelprojekter, 
hvoraf flere senere led økono-
misk skibbrud, satte han Byg-
holm Parkhotel til salg. Det 
blev afhændet for 115 mill. kr. 
og via Thorkild Kristensens 
Ejendomselskab II A/S i Aal-
borg og Provinsbanken ud-
budt i 860 kommandit-anpar-
ter å 100.000 kr. i alt 86 mill. 
kr., samtidig med at der blev 
indgået en aftale med Scan-
dic-kæden om brugsretten 
over hotellet frem til 2004.

De nye projekter, Asger 
Mortensen kastede sig ud i, 
var bl.a. Odder Parkhotel - se-
nere overtaget af Bluetels-kæ-
den - og Tårnborg Parkhotel i 
Korsør, som han var admini-
strerende direktør for indtil 
sin død.

Asger Mortensen har nået 
store resultater i sin alt for 
korte karriere. Han har ople-
vet betydelig succes, men har 
heller ikke været forskånet 
for modgang. Han tog ofte en 
chance i det store lotteri, og 
det var ikke altid, han fik ge-
vinst. Han skånede ikke sig 
selv, men stræbte hele tiden 
mod det næste mål.

Det kom bl.a. til at koste 
ham hans ægteskab med Son-
ja Mortensen. Et par gange 
tidligere har han været ude i 
alvorlige færdselsuheld, uden 
at det syntes at kunne lægge en 
dæmper på hans utrolige 
aktivitet. For nogle år siden 
kørte han galt ved Randers på 
vej til hotellet i Hanstholm. 
Han brækkede nakken og 
måtte gennem et langt sygele-
je.

Senere - i 1989 - købte han 
en stor Lamborghini sports-
vogn, som han siden var impli-
ceret i et voldsomt sammen-
stød med på omfartsvejen i 
Horsens.
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