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Værtskab i særklasse 
på det lille boutique
hotel The Monica
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Vil du se en dyb klippekløft indefra, holde 
balancen på et bræt midt i en blå bjergsø, og 
lyder det som en god idé at rappelle gennem  
et vandfald? Så er en ferie i det gamle guld

graverland i Colorado måske næste stop  
på din rejseplan. Side 46

Aktiv ferie i 
Rocky Mountains
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13 dage fra:

15.990,-
KONTAKT OS OG FÅ ET REJSETILBUD:

KØBENHAVN: tlf. 3315 3322
ÅRHUS: tlf. 3338 0073

www.cctravel.dk

Natur, hyggelige byer, frodige 
kaffeplantager, tørre ørkener, 
jungle og caribiske strande. 
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Af Maria Kentorp

Det kan godt være, Monica Con-
radsen er både ordblind og tal-
blind, men hun har det skarpeste 

blik for æstetik og værtskab. Det er vi 
ikke de eneste, der har fundet ud af, for 

hendes lille luksusbou-
tiquehotel er blevet lidt af 
et trækplaster. 

Det hedder kort og godt 
The Monica, og det er 
primært den 52-årige ejer 

selv, der bærer alle kasketter fra kok til 
stuepige og blomsterarrangør på Bro-
gade 16 i Ærøskøbing. Som gæst tager 
man bare færgen fra Svendborg og en-
ten spadserer eller kører de 500 meter 
op ad den brostensbelagte gade. 

Hun tager imod på trappen og slæ-
ber vores kufferter ind og op, mens hun 
konverserer om vores rejse og dagens 
kage. Hun har fået så travlt efterhån-
den, at hun har ansat et par unge men-
nesker til at hjælpe i højsæsonen, men 
hun er selv oppe fra kl. 5 for at bage 
kager og den sidste, der går i seng efter 
opvasken om aftenen.

“Jeg ruller sågar selv sengetøjet. Jeg 
fik rullen slæbt op på øverste etage, 
hvor jeg selv bor, indtil den etage en-
gang kan blive til to nye værelser,” 
forklarer Monica Conradsen med sin 
charmerende, affekterede udtale med 
spor af 25 år i udlandet som model og 
medfølgende hustru, mens hun hjælper 
os med weekendtaskerne.

Værtskab i særklasse
Hun har personlig erfaring med acceuil, 
som man husker, altså værtskab i sær-
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klasse, fra ophold på de smukkeste ho-
teller, bl.a. Hotel Endsleigh i England, 
hvor hun kom med sin eksmand flere 
gange. De seneste 15 har hun boet nord 
for København, og Ærø kendte hun kun 
fra barndommens ferier, hvor hendes 
familie sejlede dertil fra Åbenrå. Men 
da hun rejste rundt i landet på udkig 
efter det perfekte sted at investere sine 
sparepenge og åbne sit drømmehotel, 
faldt hun pladask for øen.

“Jeg følte, jeg var i udlandet. Øen 
bærer præg af sin søfartshistorie. Her 
er det ikke ugleset, at man har rejst 
langt omkring. De fleste har familie-
medlemmer, der har gjort det samme. 
Janteloven eksisterer ikke rigtigt her,” 
forklarer hun, der bor her selv hele året.

Hun har heller ikke ligget under for 
Jante eller nogen anden, da hun sam-
mensatte interiøret. Badeværelserne er 
indrettet med Aqua Domo-elementer, 
sengetøj og viskestykker er fra Geis-
mar, og komfuret i det åbne køkken-
alrum er en pryd af et chokoladefarvet 
Lacanche-komfur. 

“Jeg tror, det har været en fordel 
for det endelige resultat, at jeg er tal-
blind, for på den måde har jeg kunnet 
være helt kompromisløs i mine valg,” 
siger hun med et bredt smil under sine 
store, sorte, runde, Iris Apfel-agtige 
briller. 

Hendes mål med hotellet, fortæl-
ler hun, er at give gæsterne en ultra-
personlig oplevelse, der både indehol-

Det ultralille 
boutiquehotel The 
Monica i 
Ærøskøbing har 
kun to værelser, 
men høj service og 
de bedste 
materialer overalt

Jeg tror, det har været 
en fordel for det ende
lige resultat, at jeg er 
talblind, for på den 
måde har jeg kunnet 
være helt kompromis
løs i mine valg 

monica Conradsen, hotelejer

30
år har monica Conradsen samlet på 
det britiske stel Emma Bridgewater

Monica Conradsen har selv kurateret de fine detaljer i 
indretningen, her det gule værelse. Foto: Maria Kentorp

Hotellet er indrettet med tapeter og tekstiler fra Tapet
Café og sengetøj fra Geismar. Foto: Maria Kentorp

Monica Conradsen i døren ind til hotellet, hvis café også er åben for kaffekagegæster. Foto: Visit Ærø

der noget nyt og noget gammelt, og 
som passer det huset

Som gæst bor vi også i hendes priva-
te møblement og blandt hendes kunst 
og kuriosa, ligesom vi i køkken-alrum-
met må bladre i et halvt livs samling 
af kogebøger fra Plum til Ottolenghi.

Design i den gamle slagter
Stuen på førstesalen deler vi med det 
andet værelse, og hvis vi havde bedre 
tid kunne vi tage os en slapper i Finn 
Juhl-sofaen og snuppe en skarp fra den 
bugnende barvogn. Den fungerer på til-
lid – du skriver ned, hvor mange glas du 
har skænket af hvilke spirituøse drikke 
og betaler til sidst.

Men vi vil også nå at inhalere Ærøs-
købing og spadserer op til Den Gamle 
Købmandsgård på Torvet et stenkast 
fra hotellet. Her fouragerer vi både god 
kaffe og moderne smørrebrød, og fordi 
vi har aftalt sen aftensmad med Monica 
Conradsen, er der også plads til en is 
hos Hattesen. Claus Hattesen, der har 
versioneret lakridskonfekten til en mo-
derne version, som han kan være mere 
end bekendt, har også et velbesøgt is-
hus på havnen. Her fører han isnende 
lækre, hjemmelavede varianter som 
abrikossorbet og den berømte Ærøis 
med ahornsirup.

Da det lakker mod aften, er det på 
tide med et glas kølig rosé i hotellets 

nyistandsatte gårdhave, som også 
bærer tydeligt præg af ejerens stærke 
æstetiske sans. Gårdhaven bliver også 
brugt af cafégæster fra gaden, der f.eks. 
i dag kan få sig en kop kaffe med Mo-
nica Conradsens hjemmebagte ribs-
sandkage til 55 kr. i alt.

Hvis man lige står og mangler en 
nøglering fra Rebekka Notkin, en 
sweater fra Aiayu eller en The Waltz-
gyngestol i rattan fra butikken i stue-
etagen, klarer hun også det fra butik-
ken, der tilfører den lille by et sus af 
noget større. 

Bygningen husede engang en slag-
terbutik, hvilket det rå terrazzogulv 
vidner om, mens der lå en frisørsalon 
til højre på etagen, hvor køkkenet og 
receptionen ligger i dag. Bygningen fra 
1850 stod imidlertid mere eller mindre 
tom over en længere årrække, så der 
var ubehagelige overraskelser nok, da 
håndværkerne begyndte at åbne gulve 
og lofter op, forklarer Monica Conrad-
sen, mens hun kokkerer aftenens mid-
dag – hele tiden ulasteligt klædt i hvid 
skjorte og lærredsforklæde fra Older 
Paris. Renoveringen tog over et år, og 
hun var med hele vejen igennem og sov 

I en stresset hverdag er 
det vigtigt en gang imel-
lem at stoppe op og hol-
de pause.

Derfor tjekker Børsen de 
næste fire uger ind på 
hoteller, der er oplagte at 
besøge på en kort smut-
tur i weekenden.

I næste uger besøger vi 
The Fontenay i Hamborg.

SeRIe  
På weekendophold
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i begyndelsen på en briks i byggerodet 
om natten og malede egenhændigt den 
omfattende mængde træværk i udvalg-
te farver fra Farrow & Ball.

Det er lige før, vi drømmer os hen til 
vintersæsonen, hvor vi bedre kan putte 
os foran brændeovnen i The Monicas 
køkken eller på førstesalen med udsigt 
over rækkerne af rødbrændte tegltage. 
Denne gang nøjes vi med at sove længe 
i det knitrende sengetøj og høre byens 
fugle vågne gennem de halvåbne vin-
duer og ellers ikke så meget andet. 

Efter aftale sender vi en sms til vært-
inden om, at vi er vågne, og hun tripper 
op ad den stejle trappe med morgen-
bakken med en kande te og en lille, 
frisk buket. 

Morgenmaden med bl.a. frisk frugt-
salat og pålægschokolade fra Peter 
Beier indtager vi i spisekøkkenet af 
det britiske stel Emma Bridgewater, 
som hun har samlet i 30 år. 

Til sidst kan vi ikke længere udsætte 
afskeden med The Monica, både hotel-
let og kvinden, som vi ikke har hørt 
det sidste til.

make@borsen.dk

Hotel ligger i Ærøskøbing 
på Ærø i Det Sydfynske Øhav, og 
er ejet af monica Conradsen, der 
åbnede det i 2017.

tHe Monica Har kun to væ-
relser. Prisen pr. værelse er 2800 
kr. (vinter) og 3400 kr. (sommer). 
man skal booke minimum to 
nætter. 

Færgen tur-retur Fra 
Svendborg koster 488 kr. pr. per-
sonbil + 224 kr. pr. person i 
højsæson. 

Børsen var inviteret af 
The monica og Visit Ærø, der be-
talte opholdet.

Fakta  
The Monica

I køkkenalrummet kan man hænge ud ved langbordet, 
mens værtinden kokkererer. Foto: Maria Kentorp

Dagligstuen på førstesalen. Hvis man har glemt læse
stof, er der nok at tage af. Foto: Maria Kentorp

Når du trænger til tropetempo
Den enes feriedrøm er sjældent som den andens - og heldigvis for det. Spies har derfor 
ikke bare charter. Med os kan du sammensætte din ferie præcis efter dit eget hoved. 
Hvis man kan gradbøje farven turkis, er vi på Mauritius oppe i den øverste ende af skalaen. 
Den smukke ø sørger for tropestemning, og Spies klarer det praktiske – resten er op til dig.

Bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00

Holidays designed for you

8.695,-
Mauritius

Tropical Attitude, kategori 3+
Afrejse f.eks. 1. september, 8 nætter
Du sparer 1.000,- pr. bestilling

 turkisblå horisonter
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