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Møde 11. juni 2018: 

”Født på Nørrebro”

fortalt af Finn Jensen

Finn Jensen har arbejdet både inden for skoleverdenen og i 
hotelbranchen. Han vil først fortælle om sin opvækst i det 
farverige miljø på Nørrebro og derefter tage os med 
igennem sin lange karriere som skolelærer, skoleinspektør, 
hotelmand og organisationsmand.

Finn startede allerede som 17-årig i 
hotelbranchen som vagtmester på 
Missionshotellet Westend i Helgolandsgade på 
Vesterbro, det nuværende Hotel Mayfair.

Efter disse tidlige år i hotelbranchen 
besluttede han sig til at tage en uddannelse 
som lærer på Hellerup Seminarium, men 
fastholdt i hele studietiden sin kontakt til 
branchen i form af studiejob som portier på 
hhv. Missionshotellet og det nu nedlagte Hotel 
Baltic.

Så fulgte en årrække som skolelærer i Brøndby 
på en nystartet skole, Rolandsskolen, hvor han 
bl.a. blev valgt som lærerrådsformand og 

senere Fælleslærerrådsformand. Herudover 
var han medlem af Skolekommisionen.

Efter skolelukninger og overflytning af lærere 
til andre skoler blev han skoleinspektør på 
Brøndbyøster Skole. I denne periode startede 
han et projekt " Åben skole" og udgav bogen 
"En skole lukkes". 

I 1989 genoptog Finn Jensen sin karriere i 
hotelbranchen, denne gang i ”Arp-Hansen 
Hotel Group”. Frem til 2004 fungerede han 
bl.a. som hotelchef på Grand Hotel, direktør 
på Hotel Opera og derefter direktør på 
Gentofte Hotel.
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Fra 2004 blev Finn Jensen tilknyttet HORESTA 
som klassifikationsinspektør og senere som 
klassifikationschef. 

HORESTA er hovedorganisation for hotel-, 
restaurant- og turisterhvervet og 
repræsenterer ca. 1.800 virksomheder, samt 
varetager sekretariater for en række 
foreninger i turisme- og oplevelsesindustrien. 

Tiden i HORESTA medførte mange rejser i 
Danmark, Grønland og Færøerne indtil 
pensioneringen i 2013.
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Vi ses den 11. juni kl 9:30
Programudvalget


