
Direktør Erik Davidsen har købt hotellet 
for 864.000 kr. Har sit eget „fængsel"

Missionshotellets nye direktorpar.
Den 1. september overtager direk-
t ø r  E r i k  D a v i d s e n  o g  f r u e  
Missionshotellet t Gl. 
Jernbanegade, og det sker paa tyve 
aarsdagen

for hans nu afdøde far, 
hotelejer Dare Davidsens køb 
af hotellet. Direktør Erik 
Davidsen har købt hotellet af 
boet for 864.000 kroner, og hans 
kone, der er udlært hos re-
stauratør Jens Rasmussen, 
Hejmdal, kommer til at staa for 
køkkenet. I virkeligheden har 
parret saa at sige ledet hotellet i 
de sidste tre aar paa grund af Dare 
Davidsens svigtende helbred. Erik 
Davidsen har haft sit virke paa 
Missionshotellet siden 1950, 
hvor han blev ansat som portier, 
og det var hans fars ønske, at han

ad aare skulle føre forretningen vi-
dere, samledes som det nu sker. 
Missionshotellet, der er i en 
god gænge, disponerer over 95 
senge i 50 værelser. Erik 
Davidsen er udlært i C. P. 
Andersens farvehandel, men han 
siger, at naar man først er 
kommet indenfor hotelbranchen, 
tager den een fangen. Der sker 
noget hele tiden, der er nye 
mennesker, og arbejdet er 
interessant.
Davidsen, der er født i Æbeltoft, 

er 41 aar gammel. — Jeg glæder 
mig meget til at overtage hotellet, 
og vi vil naturligvis sætte alt 
ind paa at skabe de bedst 
mulige forhold for vore gæster, 
siger han. Der raader nu 
engang en særlig atmosfære 
paa et hotel, og det gør, at man 
efterhaanden ikke kan tænke sig 
at beskæftige sig med andet. En del 
moderniseringer vil der nok blive 
tale om efterhaanden.

Det blev som bekendt stærkt 
medtaget under besættelsen, 
hvor tyskerne boede her, og da 
far overtog hotellet, skulle alt 
fornyes. Kun een ting er blevet 
bevaret fra den gang, nemlig 
den celle, tyskerne indrettede. 
Den benytter vi nu til 
vinkælder, for døren er 
solid, og der er gitter for 
vinduet. Missionshotellet er nok 
det eneste hotel herhjemme 
med eget fængsel, føjer Erik 
Davidsen til med et smil.

Den nybagte hotelejer siger til 
den sidste tids debat om hotel- og 
restaurationspriser, at han er 
enig i, at der ikke skal være 
tillæg paa en hotelregning. Alt 
skal være inkluderet i prisen. 
Hvis alle indenfor branchen 
kunne blive enige herom, vil 
han ogsaa gerne være med til at 
afskaffe drikkepengesystemet. 
Det vil lette arbejdet meget, 
siger han. Mange gode ønsker vil 
følge det nye ejerpar paa Mis-
sionshotellet

. P. N.
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