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hristian Stadil er iværksætter og
ejer af over 120 virksomheder,
blandt andet sportsfirmaet Hummel. Indtil han og hans forlovede
for fire år siden fik deres første
barn, rejste han mellem 120 og 150 dage om
året. Nogle gange 200. Efter at han er blevet
far, har Christian Stadil skåret forretningsrejserne til udlandet ned til 50-60 dage om
året. Men derudover rejser han også en del
inden for Danmark og er ofte i udlandet med
sin familie, som han lige nu er på ferie med i
deres lille hus i Sydfrankrig.
»Jeg tror, at det at rejse gør os mere åbne og
nuancerede som mennesker. Når man ser
tilbage, er det ofte rejserne, man husker.
Samtidig sætter rejser hverdagen i relief
og får én til at længes efter og værdsætte
rutinerne og det, man har derhjemme,«
siger han.
»Et af mine yndlingscitater er Jack Kerouacs »Nothing behind me, everything ahead
of me, as is ever so on the road.« Når man
rejser, har man alting foran sig – det nye, det
uventede, alle oplevelserne.«

Notesbog
»Når jeg rejser, har jeg har altid en notesbog
med og minimum to-tre tynde tuscher til at
skrive med. Jeg tager noter hele tiden. Når jeg
får nogle idéer. Når jeg skal forberede et møde.
Når jeg sidder til et møde. Jeg bruger minimum
en notesbog om måneden.«

Christian
Stadil
iværksætter og
virksomhedsejer

Christian Stadil er
en berejst mand.
For ham er rejser
med til at skabe
minder for livet,
samtidig med at
de får ham til at
værdsætte sin
hverdag derhjemme. Her er, hvad
han altid har med
sig, når han er
afsted.

Ekstra briller
»Jeg pakker altid et par ekstra briller, når jeg
rejser. Tænk hvis man står i Shanghai, og ens
briller pludselig går i stykker. Jeg kan ikke huske, om det er sket endnu, men jeg har i hvert
fald oplevet, at mine solbriller gik i stykker et
sted, hvor der var stærk sol, så jeg var nødt til
at tape dem sammen. Jeg har rigtig mange forskellige briller, så det varierer lidt, hvilke jeg
har med. Lige nu går jeg med Poul Stig-briller
i modellen »Anaheim«. Han er begyndt at designe briller igen efter ti år og har
lavet en superfed kollektion, så
i øjeblikket går jeg faktisk
kun med Poul Stig-briller.«

MIT FERIEMINDE
»Et billede fra dette års sommerferie af mig og drengene, der hænger ud i bjergene
nord for Nice i Alpes Maritimes. En halv dag med dem i bjergene, en rygsæk på
ryggen med et par sandwiches og noget vand og så derudad. Det er den optimale
feriedag for mig.«

der »Platform«. Og så har jeg blandt andet en
bog om Churchill og én om psykologi med,
som hedder »You are not your brain«. Mine
svigerforældre, som lige er kommet herned
til os, havde mit Financial Times
med, som jeg abonnerer på
i weekenden. Det er simpelthen min yndlingsavis fra udlandet.

Løbetøj
»Jeg altid mit løbesæt
med, uanset om jeg
rejser i forretningsøjemed eller privat. Det består af et par løbeshorts fra
Hummel, en løbejakke fra
Hummel og en tanktop fra American Apparel i navyblå, som jeg har seks af.
Generelt er meget af mit tøj navyblåt. Der er
en grad af simplificering i det. Der er rigeligt
at tage stilling til på en normal dag med 120
virksomheder, over 4.000 gode kollegaer rundt
omkring i verden og tre små børn. Så for at begrænse antallet af valg, der skal tages i løbet
af en dag, er det nemmere at have en basisgarderobe af nogle forskellige items, der passer
sammen.«
Læsestof
»Jeg elsker at læse og har altid bøger med. Som
regel to-tre stykker. Den ferie, jeg er på nu, er
lang, så der har jeg rigtig mange med. Jeg er
lige blevet færdig med Paul Austers »Vinternoter«. Nu skal jeg i gang med den sidste bog
af Michel Houellebecq, jeg mangler, som hed-
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Christian Stadil har dyrket
motion hver dag, siden han var
ni år. Om det så kun bliver til 15
minutter om dagen, vil han
gerne være sikker på at have
mulighed for at løbe en tur, når
han rejser.

