
Pressemelding – 6. oktober 2022 

OrkideEkspressen – 40 år 

 

Torsdag 13. oktober 2022 er det 40 år siden Edgar Huus Skjønhals fikk sin fullmakt til å drive 

reisebyråvirksomhet i Parkveien.  

Fra den spede begynnelse med salg av bl.a. bussturer til gamle Jugoslavia, er OrkideEkspressen i dag 

kjent som en spesialist på skreddersydde reiser med rutefly til eksotiske reisemål i Asia, Afrika og Sør-

/Mellom-Amerika.  

Selskapet var forut sin tid med sitt fokus på Asia, og da reiser til verdensdelen eksploderte på 90-

tallet hadde OrkideEkspressen allerede solgt reiser hit i over et tiår. I denne tiden opplevde selskapet 

en eventyrlig vekst, og for en lengre periode var selskapet en av de største turoperatørene i Norge 

som ikke opererte med charterfly.   

Siden starten i 1982 anslås det at selskapet har solgt reiser for godt over 3 milliarder kroner.  

Alt dette skapt fra den lille bygda Tynset i Nord-Østerdalen.  

Høydepunktene har vært mange, og blant de største er tildelingen av prisene som Årets 

spesialarrangør under Grand Travel Awards i 2010 og 2012. For sitt arbeid med å fremme turisme til 

Hua Hin og Cha Am ble Edgar tildelt bynøklene til de thailandske feriebyene i 2015.  

Det har heller ikke skortet på utfordringer i selskapets levetid. Nevnes kan bl.a. tsunamien i Asia i 

2004, vulkanutbruddet på Island i 2010, og nå sist, koronapandemien, som fremdeles er med å sette 

sitt preg på bransjen. Krigen i Ukraina påvirker også en hel verden på forskjellig vis, reiselivsbransjen 

inkludert.  

Idet vi kan feire 40 år, ser selskapet fremover. Pilene peker oppover igjen etter to meget vanskelige 

år. Det er fremdeles et utfordrende marked, men salget er i stor grad økende og selskapet har kunnet 

ta inn igjen ansatte. For tiden har selskapet åtte ansatte på hel- og deltid.  

Vi ser med optimisme på fremtiden, og ser frem til å ta fatt på en ny æra for OrkideEkspressen i det 

vi går ut av pandemien.  

 

For mer informasjon kontakt:  

Ole Andreas Skjønhals, daglig leder | 97 11 31 69 | oleandreas@orkide.no 

 

 

 

 

 

OrkideEkspressen har siden 1982 spesialisert seg på skreddersydde reiser til eksotiske reisemål med 
fokus på kvalitet, kompetanse og personlig service. Vi er ledende på reiser med rutefly til Sørøst-Asia, 

i tillegg til å ha spennende og varierte destinasjoner som Cuba, Peru og Sør-Afrika på programmet.  
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