
FRA KOLDING TIL  
FRANSKE ALPE D’HUEZ
Det er aldrig for sent at prøve noget nyt. Det måtte Christian Shultz minde sig selv om, da han sagde sit 
faste job i Nordea op, flyttede fra Kolding og tog på sæson i Alpe d’Huez. Det Christian Schultz troede 
skulle være et halvt år til at finde ud af, hvad han ville fremover, endte med at blive en levevej – og måske 
snart en ny bopæl.

Christian Schultz, 34 år, er født og opvokset i Kolding, hvor hans forældre og mange af hans venner stadig 
bor. I mange år troede Christian Schultz også, at han skulle bosætte sig i Kolding, arbejde i banken og have et 
‘normalt’ voksenliv i Danmark. Men i dag leder han så småt efter lejlighed i Alpe d’Huez i Frankrig, hvor han 
har fundet kærligheden, jobbet og motivationen igen.

..// DER SKULLE SKE NOGET NYT
Christian Schultz arbejdede og uddannede sig i en årrække, indtil han blev finansøkonom i Nordea i Kolding 
i 2011. Herefter var han i flere forskellige afdelinger og sluttede i Kolding, men han kunne mærke, at han var 
ikke så motiveret længere, og han kunne ikke rigtig kunne finde ud af, hvad han ville. Motivationen var der 
ikke til at sidde bag et skrivebord hver dag.

Jeg kunne mærke, at jeg ikke var det rigtige sted, men jeg vidste ikke, hvor jeg gerne ville hen. Min familie 
og jeg har altid rejst meget til Alpe d’Huez på skiferie, og der igennem kendte jeg Danski og vidste lidt om, 
hvad det ville sige at være guide. Så jeg ansøgte som guide hos Danski, så jeg kunne komme lidt væk fra 
det hele og finde ud af, hvad jeg ville, fortæller Christian Schultz.

Christian Schultz ringede til Danski, fortalte sin historie og spurgte, om de ikke kunne bruge en, der kendte 
Alpe d’Huez rigtig godt efter at have været på skiferie næsten hvert år siden 2006 – og det kunne de. Et par 
måneder senere tog Christian Schultz på sin første sæson i Alpe d’Huez, men absolut ikke den sidste.

..// TID TIL AT TÆNKE
For Alpe d’Huez gav Christian Schultz meget mere, end han havde turde drømme om. Der er noget over Alpe-
luften, atmosfæren og det at komme væk fra Danmark som gør, at man bare tænker anderledes. En sæson 
som guidechef for Danski blev til tre – snart fire - sæsoner som Hotelmanager på firmaets hoteller i Alpe 
d’Huez, og derfor er det meget naturligt at Christian Schultz overvejer at få fast bopæl i Alpe d’Huez.

De sidste fire år har jeg været mere i Alpe d’Huez, end jeg har været i Danmark. Så det er meget naturligt, 
at jeg overvejer at flytte permanent derned. Jeg har venner, kæreste og fritidsaktiviteter der – ja, mit liv i 
Alpe d’Heuz – men det er ikke uden konsekvenser, siger Christian Schultz.

..// ALDEREN HAR EN BETYDNING
For med sine 34 år er mange af Christian Schultz’ venner fra Kolding et andet sted i livet, end han er. Mange 
har fået børn, er blevet gift og har købt hus - så prioriteterne er anderledes.
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Jeg er så heldig, at mange af mine venner kommer og besøger mig i Alpe d’Huez, og jeg forsøger 
at besøge dem alle, når jeg endelig er i Danmark. Men med børn, hus og karriere er prioriteterne og 
økonomien ikke hvert år til, at mine venner kan besøge mig. Af og til savner jeg dem, men heldigvis holder 
vi kontakten, fortæller Christian Schultz.

Christian Schultz pointerer, at han er glad for, at han har meget erfaring i forhold til de opgaver, han står 
overfor i jobbet som Hotelmanager med meget personale under sig, som han skal udvikle og motivere – og 
mange gæster at tilfredsstille, men det er anderledes at tage på sæson i starten af 20’erne frem for i 30’erne

..// DET ER ALDRIG FOR SENT
Om det ‘bare’ er for seks måneder eller om det bliver til en levestil, så er det aldrig for sent at gøre noget 
andet, end det man gør – uanset alder. Mange af Christian Schultz’ manager-kollegaer hos Danski er på 
samme alder som ham selv eller ældre. Alle sammen taget afsted af samme årsag: Der skulle ske noget nyt.

En ting er at mærke og sige, at der skal ske noget andet – noget andet er rent faktisk at gøre det. Der var 
mange, der syntes jeg var skør, da jeg sagde jobbet op i banken og flyttede til Alperne det første år. Men 
nok endnu flere var misundelige over, at jeg gjorde det. Det er om at lytte til sig selv først, så løser det 
andet sig hen af vejen, siger Christian Schultz.

..// MIT HJEM OG MIT HJERTE
Christian Schultz’ forældre bor stadig i Kolding, men med den ene søn i England og den anden i Frankrig får de 
også rejst en del. Heldigvis har hele familien holdt fast i traditionen om at holde jul i Alpe d’Huez - nu ikke bare 
på et Danski hotel, men et Danski hotel, Christian Schultz selv driver.

Kolding vil altid være der hvor min familie er – men mit hjem og hjerte er i Alpe d’Huez. Det jeg troede, 
skulle være en sæson, blev til flere og flere. Hvad skal jeg sige? Jeg blev hængende, og jeg har aldrig 
fortrudt det, selvom jeg savner Danmark engang imellem, fortæller Christian Schultz..

Christian Schultz fra Kolding kan igen i år besøges på Danski Klubhotel Le Refuge, Danski Chalethotel Belle 
Etoile eller Nortlander Le Chamois i Alpe d’Huez.

..// TIDSLINJE
2011/15: Finansøkonom og senere fastansat i Nordea i Kolding, Fredericia, Esbjerg og København 
2015/16: Guidechef i Alpe d’Huez for Danski 
2016/17: Hotel Manager på Danski Klubhotel Le Refuge, Alpe d’Huez 
2017/18: Hotel Manager på Danski Klubhotel Le Refuge & Danski Chalethotel Belle Etoile, Alpe d’Huez 
2018/19: Hotel Manager på Danski Klubhotel Le Refuge & Belle Etoile & Nortlander Le Chamois, Alpe d’Huez.

..// KONTAKTOPLYSNINGER

Rikke Levinsen, Marketingschef i Danski
Direkte: +45 87 12 49 16
Email: rikke@danski.dk


