
Sønderborg - en lille by med internationalt format 

Historie, natur, kulturliv, multinationale selskaber, et internationalt universitet og et helt nyt hotel- og 

konferencecenter er noget af det, man finder i grænselandet. 

I snakken om Udkantsdanmark kan man let få det indtryk, at alt uden for hovedstaden er søvndyssende 

spøgelsesbyer blottet for visioner. Men så tag en tur til Sønderborg, som er meget mere end en traditionel 

købstad trods indbyggertallet på beskedne 28.000. Via motorvejen, som går lige til byskiltet. Eller tog, der 

kører lige til Alsion – rammen om universitetet, den innovative forskerpark og en koncertsal i 

verdensklasse, hvor Sønderjyllands Symfoniorkester holder til, og hvor der er plads til konferencer med 

1000 deltagere. 

Eller med fly. For Sønderborg har sin egen lufthavn med op til fem daglige afgange med flyselskabet Alsie 

Express mellem Sønderborg og København. Flyvetiden er kun 35 minutter, og man kan stikke tæerne i 

Alssund 60 minutter efter at have stået på Rådhuspladsen.  

Erhvervslivet har opdaget den sønderjyske perle, som er et hyppigt valg for konferencer, kurser og events. 

Den slags handler i høj grad også om at finde en destination, som kan tilbyde noget særligt indimellem det 

mere alvorlige. Og det finder man her. Det er oplagt at inddrage de historiske rammer i konferencen, fx en 

gallamiddag i riddersalen på Sønderborg Slot, en historisk ringriderturnering, en vandring i Dybbøl Skanser 

og besøg på Historiecenter Dybbøl Banke, hvor man kan få et indtryk af det skæbnesvangre slag i 1864. Det 

er også oplagt at besøge Universe Science Park, som er perfekt til teambuilding.  

- Noget af det som er populært er, at man befinder sig i en by med et rigt kulturliv, omgivet af smuk natur, 

spændende historie og seværdigheder og topmoderne hotel- og konferencefaciliteter. Og så er det hele 

inden for meget kort afstand. Vi har storbyens kvaliteter, men provinsbyens nærhed, siger Lisbet Holm 

Møller fra Sønderborg Konference og Event Service.  

Den internationale atmosfære hænger i høj grad sammen med universitetet, der har studerende fra 50 

lande - og at et af dansk erhvervslivs stærkeste kort, Danfoss, ligger på Als. Danfoss og hydraulikeksperten 

Linak trækker talentmasse og internationale gæster til sig, og begge virksomheder har gjort meget for at 

udvikle regionen.  

Sønderborg er også kendt for at være langt fremme i energieffektivisering og sigter mod at være CO2-

neutral i 2029. Men der er i høj grad også lagt mærke til Mads Clausen-instituttet på universitetet, der er i 

front inden for industri 4.0 i et tæt samarbejde med industrivirksomheder fra især den dansk-tyske 

grænseregion.  

Hidtil har byen haft svært ved at dække behovet for sengepladser, for området er også populært blandt 

ferieturister. Men det bliver der rettet op på nu med åbningen af Hotel Alsik, som betyder, at Sønderborg 

nu kan håndtere endnu større konferencer.  

Hotellet, tegnet af Henning Larsen Architects, råder over 168 værelser og 22 suiter - fra de mindste 

værelser på 25 kvm til de største suiter på 100 kvm. Miljøhensyn har været prioriteret højt i bygningen af 

hotellet, som har et CO2-aftryk, der er 75 pct. lavere end andre hoteller.  

Stjernekokken Jesper Koch står i spidsen for hotellets tre restauranter, som har hver deres kendetegn, men 

alle med omdrejningspunkt i det nordiske køkken. I restaurant Freia bruger Jesper sin sønderjyske mormors 

gamle kogebog med sirligt håndskrevne noter i marginen - og kokkene viderefører hendes kærlighed til de 

lokale råvarer, de skiftende sæsoner og til Danmarks mest autentiske og bedst bevarede egnskøkken. På 



17. etage ligger ”syttende” - hvor gastronomi og unikke vine kan nydes med en betagende udsigt over 

fjorden fra de 65 meters højde. Mens restaurant Alsik tæt på receptionen betegnes som et Verdenskøkken 

med et sønderjysk twist, hvor man om morgenen kan nyde friskbagt brød fra hotellets egne bagere.  

Et fjerde spisested er caféen i Nordeuropas største spa på 4.500 m2. Her er alt, hvad en passioneret spa- og 

wellnesselsker drømmer om. Ingen mobiltelefoner – kun ro og ren nydelse i det smukke poolområde. Også 

uden for i Infinity-poolen med udsigt til Alssund og lystsejlerne. På første etage ligger det topmoderne 

fitness område med plads til cykel- og cardiotræning samt yogasal og fitness on demand. 

Hotel Alsik er velegnet for alle. Turister og børnefamilier i weekenden og ferier og forretningsgæster i 

hverdagen samt konferencer og events.  

- Vi er meget stolte over at kunne præsentere Hotel Alsik, en arkitektonisk perle, som næsten fordobler 

antallet af sengepladser i byen. Det gør det muligt at håndtere endnu flere gæster i forbindelse med 

konferencer og virksomhedsevents, som stigende grad er blevet populære at lægge her i byen. Hotellet er 

indrettet med faciliteter, som er særdeles velegnede til virksomhederne. Med 10 lyse lokaler i forskellige 

størrelser, optimerede lydforhold, talerstole, plads til 300 deltagere og det sidste nye i AV-teknologi, har vi 

de bedste rammer til at tage godt imod virksomhederne, siger Henrik Bille, COO for RIMC Hotels & Resorts i 

Danmark. 

FAKTABOKS 

Hotel Alsik åbnede d. 6. maj 2019. Hotellet har 168 værelser og 22 suiter, mange konferencefaciliteter, 

Nordeuropas største spaområde, fitness-center, tre restauranter og café under ledelse af stjernekokken 

Jesper Koch. Der er motorvej lige til byskiltet i Sønderborg, der også har sin egen lufthavn med 35 minutter 

til København. 

CITAT 

Vi har storbyens kvaliteter, men provinsbyens nærhed 

TEKST: Flemming Østergaard 

 

 

 

 

 

 

  


