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51-årige Monica Conradsen har åbnet luksushotellet "The Monica" i et af Ærøskøbings gamle
byhuse. Hun har boet i udlandet størstedelen af sit liv, og hun siger, at hotellet har "et
skandinavisk look med international flair". Foto: Jonathan Møller Nielsen
Dette er en PLUS-artikel kun for abonnenter
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Efter mange år med bopæl i udlandet har Monica Conradsen nu
åbnet hotellet "The Monica" i Ærøskøbing. Et sted, hun har
skabt med inspiration fra hele verden og et blik for kvalitet og
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æstetik.

Annonce

Ærøskøbing: Monica Conradsen sidder ved et aflangt spisebord. Hun er
høj og velklædt i en blå skjorte og kakifarvet trøje og med øjnene
skygget af en fashionabel brille med store runde glas. På bordet ligger
en stak modemagasiner ved siden af en skål med jordbær. Reolen bag
hende er polstret med rækker af kogebøger ved siden af håndlavede
kander og platter signeret af keramikeren Hanne Bertelsen, der blandt
andet har leveret keramik til Louisiana.
Ejeren af det nyåbnede hotel The Monica på Brogade i Ærøskøbing går
ikke på kompromis. Hverken med kvalitet eller æstetik. Som logerende
på et af hotellets to dobbeltværelser kan man tage bad omgivet klinker
importeret fra Italien, man kan læse i kunstbøger i håndmalede lokaler
med designermøbler, og få morgenmaden serveret på værelset.
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Se mere
Handel med )nansielle instrumenter medfører risici.
Vær sikker på, at du forstår disse risici, før du handler.

Monica Conradsen siger selv, at hun er et kvalitetsmenneske. Og på den
måde er den luksus, hun tilbyder på The Monica en afspejling af hendes
egen personlighed.
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- Jeg vil gerne have, at mine gæster føler, at de er gæst hos mig. At det
er et "home away from home", siger hun.

"THE MONICA"
"The Monica" ligger på Brogade i Ærøskøbing og er ejet af Monica Conradsen.Hotellet har to
dobbeltværelser, og en overnatning i sommerhalvåret koster 3.400 kroner.
I stueetagen er der en butik med brugskunst, beklædning og kunst.
Monica Conradsen har boet i udlandet størstedelen af sit liv, hvor hun har arbejdet som
fotomodel for Eileen Ford.
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Der bliver sørget for gæsterne på "The Monica". Hvis vejret driller, kan de trække i et par
designergummistøvler. Foto: Jonathan Møller Nielsen

Inspiration fra hele verden
Monica Conradsen har levet størstedelen af sit 51 år lange liv langt væk
fra Janteloven. Hun har boet i Hong Kong og Liberia med sin eksmand,
og i sine unge år boede hun i Milano, hvor hun arbejdede som
fotomodel.
For nogle år siden stod hun ved en skillevej i sit liv. Hun var hjemvendt
fra udlandet og hendes fire voksne børn var fløjet fra reden. Med en
drøm om at skabe sit eget lille hotel ala Falsled Kro tog hun til Ærø,
som hun kendte fra sin barndom.
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- Jeg voksede op i Aabenraa, og hver sommer sejlede vi til Ærø, siger
hun og fortæller, at hun kastede sin kærlighed på den gamle bygning
på Brogade, som hun flyttede ind i i sommeren 2017.
- Jeg flyttede ind, mens håndværkerne var i gang. Jeg sov på en
luftmadras på et værelse oppe under loftet. Uden varme og vand. Så jeg
har fået et personligt forhold til håndværkerne, selv om de nok har
tænkt, at jeg var skør. De har nok aldrig været på en byggeplads, hvor
bygherren flytter ind. Det har vi grinet meget af, siger Monica
Conradsen.
Under istandsættelsen opstod der dog problemer. Blandt andet med et
stort støbejernsvindue til den brugskunstbutik, som er en del af The
Monica. Men alt blev løst takket være de lokale, siger ejeren.
- Ærøboer er bygget af noget specielt. Jeg har aldrig, bortset fra i
udlandet, mødt nogen, der er så venlige og med den indstilling, at alt
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kan lade sig gøre.

På "The Monica" er der blot to dobbeltværelser. Tilsammen deler gæsterne en fælles stue med
designermøbler og en velassorteret samling af skønlitteratur og kunstbøger. Foto: Jonathan
Møller Nielsen

Ikke bare bed and breakfast
The Monica har ikke haft en officiel åbning. Men efterhånden som
stedet er blevet færdigt, er gæsterne begyndt at rykke ind.
- Der har været booket hver weekend siden november, siger Monica
Conradsen og fortæller, at det skyldes, at hun har været aktiv på det
sociale medie Instagram, hvor hun løbende har lagt billeder op. Det er
derigennem, hun har fået sine bookings.
En nat i et af de to ensuite-dobbeltværelser koster 3.400 kroner i
sommerhalvåret. Det er ikke billigt, men Monica Conradsen slår heller
ikke sit hotel op til at være noget mindre end forkælelse og luksus, for
som hun siger:
- Jeg vil hellere blive hjemme hele sommerferien end at tage et sted
hen, der ikke er bedre end mit eget hjem.
Når Monica Conradsen stiller så store krav til kvalitet, og hun i øvrigt
laver al mad selv fra bunden, kan det ikke undgås, at det koster. Når hun
har gæster, arbejder hun fra klokken 6 om morgenen til klokken 23 om
aftenen.
- Det er klart, at den service koster. Det er ikke bare en bed and
breakfast. Det må gerne være forkælelse på højt niveau, siger hun.
Monica Conradsen er sikker på, at der på Ærø er et marked for, hvad hun
tilbyder på The Monica. Hun fremhæver Falsled Kro og Henne Kirkeby
https://www.fyens.dk/aro/AEroes-nye-luksushotel-Monica-stiller-store-krav-til-kvalitet/artikel/3243685

Side 4 af 11

Ærøs nye luksushotel: Monica stiller store krav til kvalitet | Ærø | fyens.dk

04/12/2018 13.10

Kro som eksempler på lignende luksuriøse hoteller, der har fået stor
succes langt væk fra de store byer.
Og selvom hun blot lige har åbnet The Monica, har hun store planer.
- Jeg kan udvide med yderligere to værelser, og jeg har planer om at
lave et orangeri ude i baghuset. Så der er masser af planer, griner hun.

Der er kælet for æstetikken i soveværelserne. Foto: Jonathan Møller Nielsen
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I hotellets stueetage er spisestuen med åbent køkken og Monica Conradsens butik, hvor hun
sælger brugskunst. Foto: Jonathan Møller Nielsen

Overalt på "The Monica" er der tænkt over indretningen. Monica Conradsen har forsøgt at forene
det gamle med det moderne. Foto: Jonathan Møller Nielsen
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Sengegærde i det ene værelse. Monica Conradsen har ladet sig inspirere af steder som Falsled
Kro og en række hoteller, hun har besøgt i Sydengland. Foto: Jonathan Møller Nielsen

Selv bor Monica Conradsen på et lille værelse oppe under loftet. Her sidder hun i sofaen i
hotellets stue. Foto: Jonathan Møller Nielsen
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