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 ■ IVÆRKSÆTTERI
Af Jens Bertelsen

Henrik Fly Sevelsted og Paul 
Christen Bredahl er i dag 

mangemillionærer efter salget 
af rejsebureauet Afrika-Safari, 
og historien kalder nærmest 
på at blive brugt i markedsfø-
ringen af landets erhvervsud-
dannelser. 

De to herrer på 33 og 32 år 
har blot fulgt den plan, som de 
lagde, mens de læste til Busi-
ness Development Engineers på 
handels- og ingeniørhøjskolen 
i Herning, der i dag hører un-
der Aarhus Universitet. Af-
gangsprojektet var en forret-

ningsplan for det, som i dag 
kendes som Afrika-Safari. 

“Vi var ikke i tvivl om, at vi 
ville være selvstændige, når vi 
blev færdige med vores uddan-
nelse. Det er mere eller min-
dre en tilfældighed, at det blev 
rejse branchen,” siger Henrik 
Fly Sevelsted.

Firmaet blev stiftet i 2006 og 
har siden fået flere købstilbud 
fra den etablerede branche.  
De to iværksættere havde 
set rigtigt ved at udvikle et 
 koncept med Afrika-rejser, 
som er gode nok til at blive 
solgt på flere markeder. Kun  
en fjerdedel af kunderne kom-
mer fra Danmark, resten fra 

Norge, Sverige og Tyskland. 
“I stedet for at vokse ved at 

gå ind i andre rejsemål som 
Thailand, der er meget popu-
lært i Danmark, har vi valgt at 
udvide vores koncept ved at 
sælge Afrika-rejser til andre 
lande. Det er anderledes i for-
hold til de fleste andre rejse
bureauer,” siger Henrik Fly 
Sevelsted.

Jens Heimburger er impone-
ret over den virksomhed, som 
de to iværksættere har stablet 
på benene på få år.

“Fra første dag har de bygget 
en forretning, hvor hele mar-
kedsføringen er netbaseret. 
Samtidig har de en effektivi-

Rejsebureau var afgangs projekt

 ■ OPKØB
Af Jens Bertelsen

Den farverige forretnings-
mand og tidligere konser-

vative toppolitiker Jens Heim-
burger er tilbage i rampelyset 

med et opkøb i en 
branche, som han 
slet ikke kender. 

Sammen med 
rigmændene 
Mads Kjær og Jan 

Krossteig, der lige som Heim-
burger selv bor på Sydfyn, har 
han købt 70 pct. af aktierne i 
det århusianske rejsebureau 
Afrika-Safari. 

Sælgerne er to unge iværk-
sættere, Henrik Fly Sevelsted 
og Paul Christen Bredahl, der 
stiftede bureauet for seks år 
siden, da de var færdige på 
handelshøjskolen. Prisen er 

hemmelig, men ifølge Børsens 
oplysninger har sælgerne fået 
op mod 40 mio. kr. for aktierne.

“Det er et firma, der vokser 
med raketfart og har opret-
holdt en flot indtjening,” siger 
Jens Heimburger og peger på, 
at 12 ansatte sidste år skabte 
et overskud på 7,4 mio. kr. før 
skat. 

Afrika-Safari lever op til sit 
navn og sælger udelukkende 
nicherejser til Afrika. Til gen-
gæld er målgruppen udvidet 
betydeligt, og hovedparten af 
kunderne bor i dag i Tyskland, 
Norge og Sverige. 

“Man har demonstreret, at 
man har et produkt, der kan 
sælges i flere lande. Markeds-
føringen foregår via internet-
tet, så du behøver ikke engang 
at etablere dig i de lande,” si-
ger Jens Heimburger. 

Afrika-Safari kommer til at 
indgå i porteføljen i Dansk 
Generationsskifte A/S, som 
Heimburger driver fra godset 
Flintholm uden for Svendborg. 
Oprindeligt opkøbte han sel-
skaber på vegne af Georg 

Gundersen fra Orlik Tobacco 
Company og LM Glasfiberstif-
teren Flemming Skouboe, men 
samarbejdet ophørte i 2008 i 
kølvandet på finanskrisen. 

Siden har Jens Heimburger 
fundet investorer fra sag til 

sag, og i tilfældet med rejse-
bureauet har han trukket på 
to af sine private venner fra 
lokalområdet. Mads Kjær 
står bag Kjaer Group, der 
har speciale i at sælge biler i 
udviklings lande, og Jan Kros-

steig har med succes opbygget 
jagtrejsebureauet Limpopo 
Travel. 

“Jeg kom i tanke om dem, 
fordi Mads Kjær har arbejdet 
med Kjaer Group i Afrika i 
mere end 25 år, og Jan Kros-

Heimburger finder nye venner
Erhvervsmanden og den tidligere  
toppolitiker Jens Heimburger skyder 
sammen med lokale investorer  
på Sydfyn tocifret millionbeløb i niche-
rejsebureau
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tet og omkostningsbevidst-
hed, som er meget, meget 
sund,” siger Jens Heimburger, 
der selv har studset over, at 

virksomheden er skabt som et 
afgangsprojekt. 

“Vi kan godt lide at starte 
nye projekter op. Vi er iværk-

sættere, og når vi er færdige 
her, skal vi i gang med nye 
virksomheder hver for sig,” 
siger Henrik Fly Sevelsted, der 

sammen med Paul Christen 
Bredahl har beholdt 30 pct. af 
aktierne i Afrika-Safari.

jebe@borsen.dk

Rejsebureau var afgangs projekt

Henrik Fly Sevelsted, medstifter, afrika-Safari

“Vi kan godt lide at starte nye projekter 
op. Vi er iværksættere, og når vi er fær-

dige her, skal vi i gang med nye virksom-
heder hver for sig”

Afrika-Safari kommer til at indgå i porteføljen  
i Dansk Generationsskifte A/S, som Jens Heimburger driver fra 
godset Flintholm uden for Svendborg. Arkivfoto: Hung Tien Vu

Heimburger finder nye venner
steig har meget stor Afrika-
ekspertise gennem Limpopo 
Travel. Det er meget relevant 
at have dem med,” siger Jens 
Heimburger. 

Med salget tager Afrika- 
Safari afsked med de to stiftere 
i ledelsen, og de nye hovedak-
tionærer indsætter i stedet 
Claus Palmgren Jessen som 
direktør og medejer med en 
aktiepost på 10 pct. Han er i 
dag chef for brillefirmaet Bel-
linger og har tidligere været 
Vice President hos A.P. Møller-
Mærsk i Asien.

De tre fynske investorer de-
les om en aktiepost på 60 pct. 
Resten beholder Henrik Fly Se-
velsted og Paul Christen Bre-
dahl, som nu vil bruge tiden på 
nye iværksættereventyr.

Jan Krossteig hæfter sig især 
ved, at Afrika-Safari baserer en 
stor del af sin virksomhed på 
internettet, og han regner med 
at have gjort en god investe-
ring med sin andel. 

“Jeg har kendt Jens Heim-
burger i mange år, og han 

spurgte, om det kunne være 
noget for mig. Det samme 
med Mads Kjær, der også er 
Svendborg-dreng og har tætte 
relationer til Afrika,” siger Jan 
Krossteig. 

Dansk Generationsskifte 
administrerer nu fem virk-
somheder, der tilsammen 
omsætter for ca. 700 mio. kr. 
Armaturvirksomheden Da-
mixa i Odense ejes bl.a. sam-
men med brødrene Jens og 
Carsten Risvig Pedersen, der 
har opbygget deres formue på 
vindmølleselskabet Nordex, og 
ravfirmaet House of Amber har 
lige nu travlt med ekspansion i 
Kina, hvor produkterne sælges 
fra 31 butikker. Til gengæld 
måtte Jens Heimburger sidste 
år begære et mindre selskab, 
Scanvogn i Hjørring, konkurs. 
Selskabet producerede skur-
vogne og kunne ikke længere 
klare den manglende efter-
spørgsel fra byggebranchen, 
hvilket kostede erhvervsman-
den en lussing på ca. 18 mio. 
kr. 
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