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Kære læser,

Du sidder nu med årets sidste udgivelse af Connect i hånden. De-
cember er allerede ved at gå på hæld, julen står for døren og inden 
længe begynder et helt nyt år. Men inden vi skyder 2018 i gang, vil 
jeg gerne dvæle lidt ved nogle af de begivenheder, der gjorde 2017 
til et rigtigt spændende år for CPH. 

Der har været meget at se til. Lad os bare være ærlige omkring det. 
For det kræver plads, hvis vi skal nå vores mål om en fremtidig vækst 
mod 40 millioner passagerer. 

Ankomsthallen er ved at blive bygget om, så flowet på sigt bliver 
styrket. Security er under udvidelse til dobbelt størrelse med flere 
nye spor, så ventetiden ikke forøges, selv om de rejsende bliver 
flere. Ombygningen i Security førte desuden et helt nyt kommercielt 
område med sig på Landside, hvor Ricco’s, 42RAW, Excess Baggage 
Company og Copehagen Souvenir allerede er åbnet, og hvor Pret 
A Manger, Bar Jacobsen, Wok og Apoteket åbner i begyndelsen af 
det nye år. Gennem de seneste mange måneder har vi knoklet -både 
håndværksmæssigt og kontraktmæssigt - for at gøre klar til det helt 
nye område på Airside  mellem Finger A og Finger B. 25 nye spisest-
eder og butikker åbner her i løbet af 2018, og vi glæder os helt vildt 
til at byde dig og vores gæster velkomne til en det nye og flotte 
område i CPH. Vi ved, det har larmet, og at de mange byggevægge 
har været generende. Derfor sætter jeg også utrolig stor pris på din 
tålmodighed og håber, du vil bære den med dig ind i 2018, indtil vi 
er helt færdige med de sidste udvidelser.

Til slut er der blot at sige TAK for året, der er gået. Jeg er stolt af, 
at vi endnu en gang er lykkedes med at skabe et af verdens bedste 
Shopping Centre i fællesskab. Lad os håbe, at 2018 bliver mindst 
ligeså godt og udbytterigt.

Med ønsket om en god jul og et farverigt nytår,

Lise Ryevad

Connect
Connect udkommer fire gange årligt og bliver 
udgivet af Københavns Lufthavn til ansatte og 
forpagtere af butikker og spisesteder i CPH. 
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Connect bliver trykt efter den ultimativt 
strengeste miljønorm, Cradle to Cradle. 
Cradle to Cradle er en helhedsorienteret 
miljøcertificering, der sikrer, at magasinet 
ikke forurener, at det produceres med størst 
mulig respekt for jordens ressourcer og 
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kan genanvendes igen og igen, hvilket også 
indebærer, at der ikke genereres affald, og 
at det hverken er giftigt for mennesker eller 
miljø.



Efter tyve år i dagligvarebranchen har Michael Clau-
sen skiftet Haribo, Colgate Palmolive og Malaco ud 
med en lederstilling i CPH-afdelingen Airport Sales, 
der har ansvaret for Shopping Centeret. Connect har 
mødt ham til en snak om fortid, fremtid og forvent-
ninger. 

Ny salgschef vil sikre 
CPH’s førerposition

Hvad bliver dine primære arbejdsfunk-
tioner?

”Jeg er ansat som Airport Sales Mana-
ger med ansvar for kategorierne Retail 
og Food & Beverage and Convenience. 
Her skal jeg fortsætte afdelingens gode 
samarbejde med butikkerne og samtidig 
sørge for, at CPH også fremover er et 
attraktivt sted at lægge sin forretning. 
Lige nu arbejder vi i afdelingen for 
eksempel meget på den nye udvidelse af 
Airside i Terminal 2, hvor vi i 2018 åbner 
25 nye butikker og spisesteder. Proces-
sen er langt fremme, så jeg er heldig at 
have et fantastisk team, der har lavet et 
rigtigt godt stykke arbejde. Det er ikke 
så længe siden, at det danske tøjbrand 
Wood Wood blev meldt ud som værende 
en del af det nye område, og det matcher 
strategisk rigtig godt den profil, vi ønsker 
at skabe. Det henvender sig til en yngre 
målgruppe og samtidig er det en super-
stærk ’local hero’, vi har med at gøre.”

Hvorfor synes du jobbet i CPH var inter-
essant?

”Københavns Lufthavn er noget helt 
specielt, og har for mig altid stået som 
et sted, hvor de ansatte var superdygtige 
til at lave forretning. Lufthavnen er hele 
tiden i bevægelse, og det ville jeg gerne 
være en del af.”

Du har gennem mange år været ansat 
inden for dagligvarehandlen. Hvilke 
kompetencer derfra kan du bruge i CPH?

”Jeg har kompetencer inden for salg, 
ledelse og strategi. Samtidig har jeg også 
en del erfaring med at skabe fornuftige 
samarbejder, der sikrer, at begge parter 
oplever en ’Win-Win’. Jeg har også 
tidligere arbejdet en del med optimering 
af butikker, hyldekommunikation, samt 
pris-, kanal- og sortimentsstrategi.”

Hvad er glæder du dig allermest til at 
komme i gang med?

”Jeg glæder mig til at lære en masse, 
være en del af et stærkt hold og hele 
tiden jagte det mål at være verdens bed-
ste lufthavn.”

Og hvordan gør man det?
”Det gør man ved at have det bedste 

team, som vi heldigvis har, og konstant 
udvikle på de muligheder, der ligger i 
CPH og være først med tidens trends. Vi 
skal være dygtige til at analysere, hvilke 
kunder og forbrugere vi har og tilbyde 
dem det, de efterspørger. Formår vi at 
blive ved med at matche deres behov 
med udvalget, skal det nok lykkes.” 
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Kort om 
Michael Clausen

Alder: 41

Uddannelse: Mesterlære som købmand 
i SPAR og har siden læst en CBA, Certi- 

ficate in Business Administration. 

Tidligere ansættelser: Head of Key 
Account hos Cloetta, Salgsdirektør hos 

All Times Company, Senior Business 
Development Manager hos Colgate 

Palmolive og senest som Head of Key 
Account hos Haribo.

Det vidste du ikke om Michael:
”Jeg har været ansat som sygeplejer 
i millitæret. Jeg trak nummer 95 ved 
session, og så bliver man jo desværre 

ikke fritaget. Men jeg ville gerne lære 
noget, når det nu var - jeg havde 

ikke lyst til at ligge ude i en skov med 
gevær. Derfor blev jeg sygeplejer, hvor 
jeg skulle læse sygepleje og medicin de 
første tre måneder af min værnepligt. 
Det er i øvrigt meget kendetegnende 
for mig. Jeg vil gerne udvikle mig per-

sonligt. Jeg hader at gå i stå.”



Nu kan du fylde dig med grøntsager og gode fedtstoffer 
inden en flyvetur eller efter en lang dag på job. Den popu- 
lære veganske restaurantkæde 42RAW åbnede på Landside 
i midten af oktober og er et tegn på, at den plantebaserede 
mad er blevet mainstream.

Planter på 
menuen

Filosofien bag 42RAW 
er, at mad og drikke skal 
give dig energi og ikke 
gøre dig træt bagefter, 
siger ejer Jesper Rydahl.
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Grøn mad med god smag, der gør dig 
mæt uden at dræne dig for energi. Det 
er konceptet bag CPH’s nyeste restau-
rant, 42RAW, der åbnede i midten af 
oktober. Du finder derfor hverken kød, 
æg eller ost på menuen, og skal du have 
mælk i kaffen bliver det af den slags, 
der er fremstillet af soya, mandel eller 
cashewnødder. Bag restauranten, der er 
den fjerde af sin slags, står Jesper Rydahl, 
der siden 2009 har serveret 100 procent 
plantebaseret mad til københavnerne. 
Gennem de otte år, han har drevet 
42RAW, er der sket en rivende udvikling 
i danskernes forhold til de vegansk-base-
rede retter, mener han. Og at CPH nu har 
valgt at satse på et koncept som 42Raw, 
bakker Jesper Rydahls tese op om, at den 
plantebaserede mad er blevet main-
stream.

”Folk har efterhånden virkelig taget 
konceptet med plantebaseret og gluten-
fri mad til sig – det kan man også se på 
de mange veganske caféer, der er åbnet 
i København de seneste to år. Det er 
dejligt, for vores mission er netop at få 
folk til at se, at den slags mad faktisk er 
fyldt med smag, giver en god mætheds-
fornemmelse og samtidig er det godt 
for din krop. Københavns Lufthavn tager 
ikke koncepter ind, der ikke er stærke 
brands, så det er vi stolte over. Og vi 
glæder os til at give de mange millioner 
rejsende en god madoplevelse, når de 
skal ud at flyve,” forklarer han.

Mad skal give velvære
Ideen til den plantebaserede mad 

fik Jesper Rydahl i 2009, da han så en 

reklame for et foredrag om raw food i sit 
lokale fitness center. Han meldte sig til 
og blev så interesseret i filosofien, at han 
efter foredraget gik hjem og støvsugede 
internettet for alt, hvad han kunne finde 
om emnet. 

”Efter at have læst nogle bøger som 
eksempelvis ’Kina Studiet’, blev jeg over-
bevist om, at vi i fremtiden ville spise på 
den måde. Jeg kunne heller ikke selv tåle 
mælk og gluten, så der var meget, jeg 
ikke kunne spise, når jeg gerne ville ud 
på café.”

Otte måneder senere slog han dørene 
op til Danmarks første 100 procent 
plantebaserede restaurant i Pilestræde i 
det indre København. De første mange 
år serverede restauranten, som navnet 
måske også antyder, kun rå mad. Men i 
2016 fandt burgere, brunch og pizzaer 
også vej til menuen – dog i en noget 
andet form, end man normalt forestiller 
sig. Bestiller du en burger, får du en bøf 
lavet af svampe, mens bollen er af bog- 
hvedemel og rismel for at undgå gluten. 
For det er vigtigt, at mad giver velvære 
i stedet for blot at fylde og ligge tungt, 
siger han.

”Når man går på café, koster en club-
sandwich en mindre formue, og du kan 
kun få sodavand at drikke. Burgeren med 
oksekød gør dig tung og træt, og hvis 
du ikke kan tåle gluten og laktose, kan 
du næsten ikke finde noget på menuen. 
Hos 42Raw er det helt anderledes - du 
bliver mæt af vores burger, men har sta-
dig energi, efter du har spist den. Vores 
filosofi er, at mad og drikke skal give dig 
energi og ikke gøre dig træt bagefter. Og 

så er vi stedet, hvor du kan få sandwich, 
brunch, kager og kaffe uden at være 
nødt til at styre uden om en masse gluten 
og laktose,” fastslår han.

Sundt med flere planter
Selv om mange allerede har taget den 

veganske kost til sig, spiser flertallet af 
danskerne stadig animalske produkter 
hver dag. Men det bør vi genoverveje, 
siger Jesper Rydahl, for der er rigtig 
mange gode argumenter for at spise flere 
grøntsager.

”Vi mindsker risikoen for alle livs- 
stilssygdommene. Du får simpelthen et 
bedre helbred af at spise plantebaseret, 
både nu og senere i livet. Derudover er 
det mere miljøvenligt at spise plante-
baseret. Og så er der efter min opfattelse 
ikke nogen særlig god livskvalitet for 
dyrene i at leve i fangenskab. Jeg så hel-
lere, at vi bare dyrkede og spiste planter 
og overlod dyrene til at leve vildt ude i 
naturen, som dyr naturligt gør,” fastslår 
Jesper Rydahl, der i øvrigt selv næsten 
udelukkende spiser grønt.

”Jeg lever nok 90 procent plante-
baseret. Derhjemme lever jeg 100 procent 
plantebaseret, men de sidste 10 procent 
er, når jeg er på restaurant eller spiser 
hos nogle gode venner. Verden er ikke 
designet efter mine behov endnu, så for 
at jeg stadig kan have den livskvalitet, 
jeg ønsker mig rent socialt, er det indtil 
videre lettere med noget fleksibilitet.”

»Vi er stolte over at byde 42Raw velkommen i lufthavnen. De rejsende 
såvel som de ansatte i Københavns Lufthavn efterspørger sund og 
nærende mad. Desuden efterspørges den vegetariske og veganske 

mulighed på et hidtil uset niveau, og vi ser større og større interesse for 
plantebaserede og økologiske alternativer. Mad, som man kan nyde i 

afslappede rammer, men også som et måltid, der kan tages med på farten 
– ud mod Danmark eller ud mod verden. 42Raw imødekommer denne 

efterspørgsel på en unik og bæredygtig måde.«

John Lungstrøm Khan
Category Manager - Food & Beverage and Convenience



Kom med Connect ud på start-
banerne, hvor mågejæger Jan 
Lykkegaard Carlsson holder til 
sammen med sine kolleger. Her 
skræmmer de hver dag livet af 
både gæs, måger og ringduer for 
som sidste instans at sende pas-
sagererne godt af sted fra CPH.

Truslen fra luften.
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Iført neongul vest kommer CPH’s mågejæger Jan 
Lykkegaard Carlsson kørende i en ligeså farverig 
bil. Som han sidder der bag rattet, ligner han 
umiddelbart ikke en, der nemt lader sig skjule for 
byttet. Men det er sådan set heller ikke meningen, 
pointerer han. Titlen ’mågejæger’ er i virkeligheden 
misvisende, fordi hans job langt hen ad vejen går ud 
på at skræmme fuglene væk fra start- og landings-
banerne i CPH, så flyene undgår de såkaldte ’bird 
strikes’, der kan være særdeles farlige. Kun som en 
sidste foranstaltning er en kugle nødvendig, for-
klarer han. Det er også derfor, han er bevæbnet med 
kanonslag, labradoren Sophy hvis fremmeste opgave 
er at skræmme de bevingede dyr fra vid og sans 
og et par højtalere på bilens tag, der kan afspille 
angstskrig fra sølvmåger, gæs og stormmåger for 
blot at nævne nogle få ”våben”.

”Selv om stillingsbetegnelsen antyder jagt, er det 
ikke det, vi bedriver. Vi regulerer fuglebestandene 
herude for at opretholde flysikkerheden. Langt 
hen ad vejen har det ikke ret meget med jagt at 
gøre, men det hænder selvfølgelig, at vi er nødt til 
at skyde. Nogle gange forstår fuglene lidt bedre 
alvoren, når en af deres venner dratter om,” for-
klarer han.

Lufthavnen skal være uattraktiv
Jan Lykkegaard Carlsson er en ud af tolv måge-

jægere, der to og to i 12-timers vagter holder øje 
med himlen over banerne døgnet rundt. Alle vinge-
tag bliver registreret på en skærm, der er monteret 
i bilen, og som hans kollega Camilla Rosenquist 
analyserer fra deres kontor. Som Wildlife Manager 
i lufthavnen lægger hun strategien for, hvordan 
CPH skal regulere bestandene, og informationerne 
fra jægerne bruger hun til at lave trendanalyser, 
der dokumenterer indsatsen. Og det er ikke kun de 
fugle, der finder vej ind på CPH’s område, der er 
interessante. Også store områder uden for holder 
hun øje med, fordi fugle i sagens natur ikke bekym-
rer sig meget om skel og grænser. 

”Vi holder nøje øje med trækfuglenes ruter helt 
oppe fra det nordligste Sverige, fordi det giver os 
en indikation på, hvornår de flyver forbi os. Det er 
vigtigt for at kunne målrette indsatsen bedst muligt, 
at vi ved, hvornår vi kan forvente dem. I går havde 
vi for eksempel besøg af 6.000 gæs på vej til vade-
havet, så det var en rimelig hektisk formiddag for 
jægerne,” forklarer hun.

I dag er her mere stille. Faktisk er der ikke en 
eneste fugl i sigte omkring banerne denne kølige 
oktobermorgen. Hunden Sophy slapper af i sit bur 
i bilens bagagerum, mens geværet ligger knækket 
ved siden af førersædet. Men ifølge Camilla Rosen-
quist, der er uddannet biolog, bliver det ikke sidste 
gang, jægerne får travlt med at holde styr på gæs i 



»For os handler det om, at de ikke 
gennemskuer os. Det er derfor, vi har så 

mange forskellige remedier til at skræmme 
dem. Især sortfugle som krager og ravne er 
kloge, og har de mødt et kanonslag før, har 
de med stor sandsynlighed også erfaret, at 

det ikke skader dem.«
Jan Lykkegaard Carlsson
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så store flokke. Faktisk er gæs i øjeblikket 
den fugl, alle Europas biologer holder 
særligt godt øje med. Bestandene stiger 
kraftigt i hele Nordvesteuropa, og det 
kan potentielt komme til at udgøre et 
reelt problem for lufthavnens sikkerhed 
i fremtiden, forklarer hun. Stigningen 
betyder også flere rastende og overvin-
trene gæs i Danmark, og derfor har CPH’s 
afdeling for Bird Control gennem de 
seneste år foretaget store investeringer, 
der skal sikre, at gæssene holder sig fra 
lufthavnen. Alt græsset uden om banerne 
er således ved at blive udskiftet til en 
ny type med det formål at gøre det så 
lidt attraktivt for fuglene som muligt at 
søge efter føde netop der. Det nye græs 
indeholder en naturlig svamp, der giver 
fuglene dårlig mave, hvilket gør, at de 
ikke kommer tilbage. Svampene bety-

der også, at der kommer færre insekter 
og regnorme, som er fuglenes primære 
fødegrundlag.

”Vi forsøger i bund og grund at gøre 
det mindre attraktivt for fuglene at 
opholde sig inden for en radius af 13 
kilometer af lufthavnen, som er vores 
sikkerhedszone. Det kan vi gøre ved at 
fjerne deres fødegrundlag, skabe dårlige 
yngleforhold og forstyrre dem, når de 
er her. Det gælder særligt for de arter, vi 
kan se, vil give os udfordringer i frem-
tiden. Hvis vi kan stabilisere det allerede 
nu, kan vi forhåbentligt tage tingene i 
opløbet,” forklarer Camilla Rosenquist.

Et meningsfyldt job
Af samme grund er jagtsæsonen 

for ringduer udvidet i både Dragør og 
Kastrup i forhold til resten af landet, 

1. Jan Lykkegaard Carlssons ’kontor’. I 
vagter af tolv timer kører to biler rundt 
omkring banerne i døgndrift.

2. Kikkerten er et af mågejægernes 
vigtigste arbejdsredskaber, og den 
ligger altid klar ved siden af føresædet.

3. Jan Lykkegaard Carlsson af-
prøver kanonslaget, der bruges til at 
skræmme fuglene.

4. Bird Control-afdelingen har 
gennem længere tid ønsket at ændre 
stillingsbetegnelsen ’Mågejæger’. ”Det 
signalerer noget helt andet end det, 
vi i virkeligheden arbejder for,” siger 
Wildlife Manager, Camilla Rosenquist.

Mågerne på lossepladserne

Tidligere lå der rigtig mange lossepladser på Amager, som 
tiltrak måger i stor stil. Stillingsbetegnelsen ’mågejæger’ 
stammer fra dengang, selv om jobbet i dag handler langt 

mere om regulering end jagt.

Kun interne ansættelser

For at blive mågejæger i CPH er det et krav, at du kom-
mer fra en anden stilling i lufthavnen. Det er nødvendigt, 
at man kan finde rundt og bevæge sig ubesværet på og 

omkring banerne uden at være til fare for flysikkerheden. 

Trusselsvurderingen

Jan Lykkegaard Carlsson og hans kolleger vurderer altid 
størrelsen på fuglen, dens adfærd og frekvensen, når 

de beslutter en handling. Jo større fugl, jo større skade. 
Startbanen er mere sårbar, end landingsbanerne, fordi 

flyene ikke kan nå at bremse, hvis det kommer for langt 
hen. Derfor er der altid én af jægerne, der konstant 

monitorerer den største startbane. 

1 2
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Kunsten at finde en død fugl

Når et fly rammer en fugl, er det vigtigt at 
finde den. Det giver piloten en vigtig viden 

i forhold til, om han skal vende om eller 
fortsætte. Er fuglen hakket i stykker, kan det 
være et tegn på, at den har gjort stor skade 

på flyet. Det samme gælder størrelsen på 
fuglen. Hvis det blot er en gråspurv, er det 

begrænset, hvor meget skade den kan have 
forvoldt. Her er hunden Sophy et effek-

tivt værktøj for jægerne. Er der en kraftig 
sidevind, kan fuglen være blæst langt væk. 

Det er dog sjældent et problem for den 
trænede jagthund, der har været med på 
job, siden hun var hvalp. ’Bird strikes’ sker 

heldigvis sjældent. Gennem de seneste fem 
år har et fly været ramt én gang, mens Jan 

Lykkegaard Carlsson har været på vagt.

og bramgæs, der ellers er fredet i hele 
EU, må jages over store dele af Amager. 
Men for Jan Lykkegaard Carlsson og hans 
kolleger er det undtagelsen snarere end 
reglen at sende en kugle af sted.

”Et skud ind i en stor flok resulterer 
bare i, at fuglene flyver rundt i alle 
mulige retninger, og det er jo ikke særlig 
smart, når man tænker på flysikkerheden. 
Det er jo i virkeligheden det, vi gerne vil 
undgå,” siger han og påpeger, at fugle i 
virkeligheden er ganske kloge. 

”For os handler det om, at de ikke 
gennemskuer os. Det er derfor, vi har 
så mange forskellige remedier til at 
skræmme dem. Især sortfugle som krager 
og ravne er kloge, og har de mødt et 
kanonslag før, har de med stor sandsyn-
lighed også erfaret, at det ikke skader 

dem, og så bliver de ligeglade. Derfor 
kan vores værktøjer aldrig stå alene, og 
det er også derfor, at en kugle en gang 
i mellem er nødvendig for, at de forstår 
alvoren,” forklarer han.

Før han blev en del af CPH’s faste 
fugleværn, arbejdede han i Security- 
afdelingen. Men da jobopslaget som 
mågejæger blev offentliggjort, søgte han 
det med det samme.

”Det er jo et drømmejob for en som 
mig, der altid har gået på jagt. Jeg får 
penge for at dyrke min hobby. Sådan et 
job hænger ikke lige på træerne.”

Den sidste, der stoppede i korpset, 
var 70 år, og det er sjældent, at der er 
udskiftninger på holdet. For selv om 
jobbet både byder på lange, ensomme 
vagter døgnet rundt og langt fra er ’det 

vilde vesten’, som nogle folk tror, er det 
enormt meningsfuldt at være en del af, 
pointerer han.

”Fuglene er jo den eneste uregerlige 
faktor i lufthavnen – alt andet er 100 
procent sikkerhedsmæssigt reguleret. 
Men det er naturen, vi er oppe i mod, der 
er ikke to dage, der er ens. Jeg forestiller 
mig ofte lufthavnen som en slags teater-
forestilling, hvor vi alle sammen via vores 
funktioner får ’rejsen’ til at glide. Som 
mågejægere er vi den sidste instans, der 
sender passagererne godt af sted - de ser 
os bare ikke.”

3

4



Skulpturernes 
grand old lady



Hanne Varming er en af samtidskunstens helt store 
billedhuggere. Gennem sin 50 år lange karriere har 
hun skabt værker af helt almindelige mennesker, 
heriblandt to piger fra Paris, der i dag står som 
et vartegn på balkonen på vejen til Security. Kom 
med Connect på besøg hos den 78-årige kunstner, 
der altid har ophøjet det uperfekte, de ikke-ideelle 
kroppe og hverdagens ulidelige skønhed. 
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Betragtende og rolige står de på balkonen i Terminal 
3. Støbt i bronze og alligevel nærmest levende. Begge 
hvilende op ad gelænderet med blikket rettet mod 
de rejsende som en skærende kontrast til terminalens 
travlhed, hvor rejsende er på vej ud, hjem eller videre. 
Skulpturen ’Piger fra Paris’ fra 1998 er et af de mest 
kendte kunstværker i lufthavnen, og kvinden bag en af 
de mest anerkendte billedhuggere i Danmark. Hendes 
skulpturer findes overalt i landet, men mange af hoved-
værkerne centrerer sig omkring hovedstaden. På Kultorvet 
finder man ’Hyldemor’, der er et portræt af hendes 
egne oldeforældre, på en bænk i udkanten af torvet, 
’Konen med hundene’ pryder Tingstedet i Valby, mens 
’Konen på kassen’ troner i Bispebjerg Hospitals Park. Men 
sandsynligheden for, at du har hørt om kunstneren selv 
er ikke stor. For den 78-årige kunstner, Hanne Varming, 
foretrækker at være anonym. Alligevel har hun sagt ja til, 
at Connect måtte besøge hende i lejligheden i Valby for 
at blive klogere på de bronzerede piger og hendes lange 
karriere. Fra sin faste plads i køkkenet med udsigt over et 
lille torv i Valby har hun, gennem de tre år hun har boet 
her, betragtet mennesker. Hun modellerer ikke længere. 
Det satte alderen en stopper for et par år siden, men hun 
lægger stadig mærke til gadens folk, der altid har været 
hendes inspiration. Særligt én har hun længe betragtet i 
smug. Med kunstigt ben og en lille mavetaske skridter han 
over pladsen på vej til købmanden efter to øl. 

”Ham ville jeg gerne have lavet, hvis mine fingre stadig 
virkede,” siger hun og betragter de krogede hænder et 
øjeblik. 

”Jeg har altid fundet min inspiration ude på gaden. 
Almindelige mennesker er det bedste jeg kan finde på,” 
fortsætter hun og bliver bakket op af sin datter, galleri- 
sten Karen Margrethe Varming, der er med til mødet i dag 
for at hjælpe sin mors hukommelse på vej. Den har det 
indimellem svært med at huske alle de små detaljer fra et 
langt og indholdsrigt liv.

”Min mor ser anderledes på verden end os andre. Hun 
ser det smukke i det, andre vil synes, er grimt. Det er ofte 
sket, at vi har været ude at gå, og hun har hevet fat i mig 
og sagt ’Se, en flot numse!’ og peget på en dame, som 
andre måske vil betegne som tyk. Den slags ser hun slet 
ikke.”

Et blik for trekanter
Med sit skarpe blik, sin følsomme indlevelsesevne og sin 

sans for at indfange nuet har Hanne Varming gennem en 

lang og imponerende karriere skabt vedkommende og 
betagende værker af helt almindelige mennesker. Pigerne 
fra Paris er således inspireret af to asiatiske kvinder, Hanne 
Varming så på en bro, da hun udstillede hos Galleri Asbæk 
på den anerkendte parisiske kunstmesse Fiac. Den ene 
japansk, den anden kinesisk, og som de stod der, var der 
bare noget med formerne og roen, der fangede kunstner-
ens blik.

”Den ene var meget firkantet og den anden trekant- 
et – også i ansigtet. Jeg har aldrig tegnet og skitseret, så 
pariser-pigerne er ligesom alle andre af mine skulpturer 
modelleret frit fra nydelsen. Men jeg overdriver altid figur-
erne lidt. Det har man heldigvis lov til.”

De overdrevne kropsformer er da også blevet et af 
Hanne Varmings kendetegn. Lige fra de lange, trætte brys-
ter og de store numser til kroppe der flyder ud eller synker 
sammen. Da hun blev færdiguddannet fra kunstakademiet 
i 1965 var det ellers ikke det figurative, der var moderne. I 
stedet hittede det abstrakte, det anti-naturalistiske og det 
minimalistiske. Men for Hanne Varming trak det aldrig.

”Jeg kan ikke se en firkantet skulptur og sige ’ej, hvor 
spændende’. Jeg har aldrig haft lyst til at lave noget fir-
kantet. For mig har det sjove altid været mennesker,” siger 
hun, mens datteren uddyber:

”Din måde at være abstrakt på har været at fordreje og 
hive lidt i dine modeller. Men nej, det har nok aldrig sagt 
dig noget det abstrakte.”

Til trods for det har hun dog altid set i former – særligt 
de trekantede – når hun modellerede. Og studerer man 
’Piger fra Paris’ nøje efter, opdager man da også hurtigt 
de mange geometriske former, der tilsammen udgør de 
to kvinder. Vinklerne på armene, skuldrene der knækker 
ind mod nakken og de fyldige hofter der tårner over de 
samlede knæ. 

”Jeg skal have det sjovt i skabelsesprocessen, og der 
tror jeg, de geometriske figurer kommer ind. Tænk, hvor 
heldig jeg har været, at jeg gennem hele mit liv, har kun-
net arbejde med noget, der var så sjovt.”

Fra fabrik til akademi
Interessen for formgivningen begyndte tidligt, og 

allerede som seksårig modellerede hun stribevis af små 
figurer. Skolen mistede hun interessen for, da hun gennem 
et år havde været indlagt med skarlagensfeber og var 
kommet gevaldigt bagud. Så da hun havde kæmpet 
eksamenen hjem i 1955, skaffede hendes far hende ind 
på Den Kongelige Porcelænsfabrik, hvor hun begyndte 

1. ‘Konen på Kassen’ er et ikonisk eksempel på Hanne Varmings 
fascination af menneskekroppen.

2. ‘Konen med hundene’ er et andet af Hanne Varmings mest kendte 
værker. Her fotograferet i Palsgaard Park uden for Juelsminde ved 
Horsens, men du kan også støde på den ældre dame i bronze i Valby.

3. Hanne Varmings måde at arbejde med små lerklatter oven på 
hinanden er meget genkendelig. Sådan har hun altid arbejdet, for 
det var det, hun blev undervist i på akademiet, siger hun.
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»Jeg kan ikke se en 
firkantet skulptur 
og sige ’ej, hvor 

spændende’. Jeg har 
aldrig haft lyst til at lave 
noget firkantet. For mig 
har det sjove altid været 

mennesker.«
Hanne Varming
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at modellere blomster til Flora Danica stel.  En dag 
opdagede en af fabrikkens billedhuggere hendes 
mange gemte modellervoksfigurer i skrivebords-
skuffen, som hun havde formgivet i smug, når 
blomsterproduktionen blev for triviel. Her lå både 
fabrikkens arbejdere og besøgende som Prins Philip 
af England, Dronning Ingrid og Jawaharlal Nehru, 
Indiens første premiereminister. Den gamle kunst-
ner opfordrede hende straks til at søge ind på 
Kunstakademiet – for at ende sit liv her, det skulle 
hun ikke, som han sagde. Dertil var talentet alt for 
stort. Hun fulgte rådet, og har siden hen levet af sine 
hænder, leret, gipsen og bronzen. I dag kan hun se 
tilbage på en 50 år lang karriere, der har gjort hende 
til en af de mest anerkendte billedhuggere her-
hjemme. Hun har for længst indtaget sin helt egen, 
særlige plads i dansk kunsthistorie - og hendes kunst 
er blevet en del af vores fælles bevidsthed. Hendes 
værker findes i det offentlige rum over det meste af 
landet; på torve, pladser, i parker eller i bygninger 
som skulpturer og portrætbuster. Her falder de i med 
omgivelserne og bliver ligesom ’Piger fra Paris’ en 
del af mængden. Og spørger man den aldrende, livs-
glade kvinde hvorfor, hun gennem årene er blevet 
ved, kommer svaret prompte: ”Fordi jeg ikke kunne 
lade være.”

Rugbrødsarbejdet

Foruden skulpturer har Hanne Varming også lavet små 
porcelænsfigurer for Royal Copenhagen, portrætter af 

Dronning Margrethe og Kronprins Frederik på de danske 
ti- og tyvekroners mønter og buster af både private og 
kendte mennesker. Selv kalder hun det ’rugbrødsarbej- 
det’, der fik kunstnerøkonomien til at løbe rundt. For 

med fire børn krævede det et vist plus på kontoen at få 
familielivet i vatter. Men siden 50-års alderen droslede 

hun ned for det mere kommercielle for udelukkende at 
lave det, hun syntes, var sjovt. Skulpturer, som hun selv 

bestemmer over fra A-Z i udtryk, formgivning og proces.

Pigernes liv i CPH

’Piger fra Paris’ er oprindeligt ikke lavet til CPH, men 
for kunstnerens egen skyld. Hun udstillede dem i en 

gipsvariant i vinduet hos Galleri Asbæk, hvor tidligere in-
formationschef i CPH, Merete Rønde, kom forbi og straks 
så potentialet. Siden blev de støbt i bronze og tilpasset 

målene på balkonen. Kommer du forbi KØS – Museet for 
kunst i det offentlige rum – vil du kunne opleve skitsen til 

den skulptur, der nu står i CPH.

Om Hanne Varming

Hanne Varming debuterede på Charlottenborgs Forårs- 
udstilling 1963 og har gennem årene været med på 

adskillige udstillinger. Hun har også modtaget mange 
hædersbevisninger, heriblandt Akademiets Guldmedalje 
(1964), Niels Mathiesen Prisen 1983 og Eckersbergs Me-
daillen 1988. I 1990 blev hun tildelt den livsvarige ydelse 

fra Statens Kunstfond.
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3 korte til Peter 
Christmas-Møller, 

indehaver af 
galleriet Christmas 
Møller Art Projects

Hvad er det Hanne Varming kan som kunstner?

”Det, der stikker ud, er, at hun på en charmerende måde og 

hudløs ærligt skildrer det menneskelige udtryk. Dog altid 

med respekt og varme. Hun formidler en oprigtighed i hver 

figur, uanset hvor 'halvdeforme' figurerne fremstår. Hun 

karikerer og modellerer sig ind i det menneskelige forfald. 

Alligevel kan man ikke andet end at holde af fremstillingen. 

Varming formidler på overlegen vis det uskønne, så vi alle 

ser noget skønt i det.”

Hvor betydningsfuldt et kunstværk 

er Pigerne fra Paris?

”Når man skal vurdere Hannes (Varming, red.) kunst og 

indflydelse, er det værd at holde sig for øje, at ’Piger fra 

Paris’ hvert år beses af millioner af mennesker. Skulpturen er 

i dag en international berømthed og på mange måder i liga 

med ’Den lille havfrue’. Den er blevet et vartegn for Køben-

havn, og dem har vi ikke så mange af. Det er så oplagt, at 

skulpturen er blevet placeret netop der. Selvfølgelig skal der 

være nogen, der betragter de rejsende. Nogle der ser tilbage 

i tiden, hvor de rejsende ser fremad. Derfor er den genial 

i både placering og udtryk. Hvis man skulle lave en kanon 

over danske kunstværker, så vil ’Piger fra Paris uden tvivl 

komme ret højt op på den liste.” 

Hvad har skulpturen betydet for 

Hanne Varmings karriere?

”Det er ekstremt vigtigt for en kunstners karriere at have 

begået et værk, som i brede kredse bliver berømt. Hun har 

lavet andre betydningsfulde og vægtige arbejder, for eksem-

pel ’Oldeforældre på bænk’, der er opstillet på Kultorvet i 

København, men ’Pigerne fra Paris’ er i en klasse for sig.”
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1/
Hvad: Arkadia
Hvem: Frans Widerberg
Hvor: Finger A (mellem gate 18 og 34)
Hvornår: 1998

I Finger A ved gatene 18-34 har den norske kunstmaler 
Frans Widerberg, sammen med den danske glasmester Per 
Steen Hebsgaard to enorme værker i glas. Den første er en 
rytterstatue i glas, der står placeret foran Lagkagehuset, 
hvor fingeren deler sig i to. Det andet værk er en glasfrise 
på ikke mindre end 140 kvadratmeter opdelt i tre afsnit i 
fingerens vinduesparti, der vender mod flyene. Glashesten, 
der fremstår i naturlig størrelse, er den første af sin art 
i verden og symboliserer ’bevægelse’ og det ’at være på 
vej’. Glasfrisen, som kunstneren har givet navnet Arkadia, 
viser flyvende mennesker, heste og kentaurer – symboler, 
der ligeledes er forbundet med det at rejse. Både i den 
egentlige forstand, som lufthavnen repræsenterer, men 
også symboler på det mere filosofiske aspekt af ’livets 
rejse’. Friserne er udført i smukke farvesammensætninger, 
som understreges af dagslyset, der strømmer ind gennem 
den sydvendte facade og lader motiverne spejle sig i det 
blanke marmorgulv. Hver gang du kommer forbi, vil oplev-
elsen være ny, da lyset udenfor ændrer sig time for time 
og årstid for årstid.

2/
Hvad: Labyrintisk gulvmosaik
Hvem: Jørn Larsen
Hvor: Finger A (mellem gate 18 og 34)
Hvornår: 1998

Midt på gulvet på vej mod gate A18-A34 har billedkunst-
ner Jørn Larsen skabt en labyrintisk mosaik udført i sort, 
svensk granit og hvid, italiensk marmor. Gulvmosaikken, 
der er 8,9 meter i diameter, passer i sin stramme, nærmest 
matematiske form til rummets arkitektoniske linje. Sam-
tidig danner den kontrast til Frans Widerbergs abstrakte 
sanseverden (omtalt her på siden). Jørn Larsen beskriver 
selv sit værk således: ”Jeg har valgt farvernes konge og 
dronning – sort og hvid - hvis polerede overflade man 
kan spejle sig i, ud fra ønsket om at give udsmykningens 
dimensioner en fleksibilitet udover den geometriske 
tegnings egen indbyggede bevægelsesfænomener”. Hvis 
du finder det magiske sted langs ydercirklen, vil du opleve, 
hvordan labyrinten nærmest rejser sig fra overfladen.

Lufthavnen er fyldt med unikke kunstværker, der gennem 
årene har fundet vej til terminalerne. Få historierne bag nogle 
af dem her, hvor Connect guider dig til de største kunstoplev-
elser i CPH.

På kunstjagt i 
terminalerne.
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3/
Hvad: Det uendelige kunstværk
Hvem: Egon Fischer 
Hvor: Finger C, 2. sal
Hvornår: 1996

’Vi vil berige, ikke beklage!’ Det var udgangspunkt- 
et, da Københavns Lufthavn i midten af 1990’erne 
stod over for et omfattende udbygningsprojekt, 
der resulterede i mange afskærmninger af bygge- 
pladser i de indvendige terminalområder. En idé om 
at udsmykke de kedelige hvide vægge og erstatte 
’undskyld-vi-roder’ skiltene med berigende kunst 
opstod, og valget faldt på den danske billedhugger 
Egon Fischer. Kendt for at have en legende tilgang 
til verden passede hans stil perfekt til formålet. 
Fischer blev derfor bedt om at skabe 105 relieffer i 
aluminium i klare farver og forskellige mønstre. Han 
sammensatte selv reliefferne, når en ny byggeplads 
skulle afskærmes, og det kunne gøres på uendeligt 
mange forskellige måder, hvilket afstedkom 
kunstværkets navn: Det uendelige Kunstværk. I dag 
hænger reliefferne permanent på 2. sal i Finger C 
og er en leg med former og farver, så beskueren 
selv kan danne sin egen historie ud fra de mange 
billeder.

4/
Hvad: De fire vinde
Hvem: Henrik Starcke
Hvor: Rundkørslen ved Terminal 2’s parkeringshus
Hvornår: 1964

De fire vinde er lavet af kunstneren Henrik Starcke 
(1899-1973) i samarbejde med lufthavnens arkitekt, 
Vilhelm Lauritzen. Skulpturen er udført i kobber, 
rustfrit stål og emalje og forestiller, som navnet 
antyder, de fire vinde (østen-, vesten-, norden-, søn-
denvinden) symboliseret ved fire figurer, der rækker 
ud mod verdenshjørnerne. Starcke var uddannet på 
Kunstakademiets malerlinje, men skiftede til skulp-
tur og gik sine egne veje i en meget spontan, idérig 
og humoristisk stil. Skulpturen stod oprindeligt på 
en åben parkeringsplads ved Terminal 2. Men da 
gravearbejdet til Øresundsforbindelsen begyndte i 
1993, blev det besluttet at flytte skulpturen midler-
tidigt for at skåne den i byggeperioden. I sommeren 
1999, 100-året for kunstnerens fødsel, vendte De 
Fire Vinde tilbage til lufthavnens offentlige område 
ved Parkeringshuset ved Terminal 2. De Fire Vinde 
blev dengang genindviet af nyklækkede studenter 
fra Tårnby Gymnasium, som genoptog en gammel 
tradition med glædesdans rundt om skulpturen. 
Den tradition fastholdes i dag, selv om skulpturen 
er blevet flyttet på ny. Denne gang til den placering, 
den har i dag midt i rundkørsel Vest ved indkørslen 
til Terminal 2. De Fire Vinde er i øvrigt lidt af et 
varemærke for CPH og er blandt andet kendt fra 

Olsen-Banden filmene, hvor den blev brugt som et 
symbol på, at banden var i lufthavnen.

5/
Hvad: Keramiske fliser
Hvem: Lin Utzon
Hvor: Finger B

Hvornår: 1986

I forbindelse med en ombygning af Finger B i midten 
af 1980’erne bad lufthavnen og KHR arkitekter, som 
var arkitekt på opgaven, kunstneren Lin Utzon om at 
udsmykke fingeren. Resultatet blev en række friser 
af håndlavede, halvrunde og flade keramiske fliser i 
blå, hvid og platin glasur, der i dag er i fin harmoni 
med fingerens gennemgående materialer: beton og 
marmor. Gennem studier af lysindfaldet har kunst-
neren med sin udsmykning formået at skabe et 
rytmisk forløb i det meget lange rum. Utzons værk 
blev det første i en række af kunstværker, der var 
specielt skabt til lufthavnen i en satsning på at gøre 
Københavns Lufthavn til repræsentant for skandi-
navisk kunst, design og arkitektur. Ligesom mange 
andre af hendes værker er det naturindtryk og 
fænomener som lys, vand, himmel og organiske væk-
ster, der danner basis for den abstrakte formverden. 
Hun har en udpræget sans for materiale og kompo-
sition, og er både inspireret af det nordiske lys og 
de klare nordiske farver. Derudover er hun også fa- 
scineret af den enkelthed, der præger japansk kunst 
og kultur, som også ses i de minimalistiske friser her 
i lufthavnen. Som bonusinfo kan det nævnes, at Lin 
Utzon, som navnet måske antyder, er datter af den 
berømte danske arkitekt Jørn Utzon.

»Kunst skaber en visuel 
oplevelse i rummet. Selv om 
man går forbi uden bevidst 
at tænke over det, giver det 

ubevidst en oplevelse af 
harmoni. I en lufthavn, der 
er præget af travlhed, er 

kunsten med til at skabe en 
god oplevelse og en helhed i 

rummet.«

Inge Wredstrøm, ansvarlig for kunsten i CPH



Det er ikke kun mennesker, der hver dag tjekker ind i 
Københavns Lufthavn. Flere gange om ugen lastes dyr 
i alle størrelser om bord på passagerfly med kurs mod 
fjernere egne. Connect besøgte CPHs veterinærcenter i 
oktober, da fire hvalpe var fanget i ingenmandsland og 
32 smågrise var på vej til Japan.

En

rejse
dyr
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Grisene fra Kolding er 
netop ankommet og 
genes over i to store 
træbure.

De små hvalpe er glade 
og legesyge, selv om de 
befinder sig i lufthavnen 
på tredje døgn.
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Katte, heste, akvariefisk. Ja, sågar 
myreslugere, bæltedyr og næsehorn 
har lagt vejen forbi CPH’s Veterinærcen-
ter, der foretager kontrollen af dyr og 
deres medfølgende dokumenter. Helt så 
eksotisk er det dog ikke denne oktober-
dag, hvor Connect lægger vejen forbi. På 
dagsprogrammet står 32 smågrise, der 
skal sendes af sted til Japan senere på 
eftermiddagen, og så er der de fire små 
hundehvalpe med en usikker fremtid, 
der skal findes en løsning på. En kollega 
i tolden konfiskerede de fire maltesere 
for et par dage siden, hvor en mand 
forsøgte at snige dem ud af lufthavnen 
skjult i håndbagagen. Men da de kommer 
fra Serbien, hvor rabies er en udbredt 
hundesygdom, er der meget strikse 
adgangskrav, og de fire hundehvalpe 
havde ikke dokumenterne i orden. Nu 
venter dyrlæge Sørine Quaade Møller på, 
at ejeren tager en beslutning om, hvor-
vidt han vil betale for at sende dem retur, 
eller om de skal aflives. For ind kommer 
de ikke, fastslår Sørine Quaade Møller.

”Jeg har været her i halvandet år, og 
jeg har heldigvis aldrig været nødt til at 
aflive nogen dyr. Vi plejer altid at finde 
en løsning, og det er jeg næsten sikker 
på, vi også gør i denne situation,” siger 
hun, mens hun én efter én undersøger 
de små hvalpe nøje. En af dem har haft 
lidt dårlig mave i nat, men ellers er de 
umiddelbart sunde og raske og kommer 
tilbage i burene. Lidt skånekost er alt de 
behøver for nu.

Storindkøb af yoghurt
På arbejde i dag er også dyrepasser 

Birgit Lena Egebjerg Sørensen. Hun har 
været ansat i Veterinærcenteret siden 
1994 - i begyndelsen som kontorassistent 
men gennem de seneste tyve år som 
dyrepasser. Det er hende, der hver dag 
fodrer de overnattende gæster, lufter 
dem i centerets lille gård og assisterer 
ved stort set alle dyretransporterne. En 
gang lænsede hun tankstationen ved 
rundkørslen for al eksisterende yoghurt i 
arbejdsøjemed. Et par ildelugtende pap-
kasser sendt forkert fra Amsterdam viste 
sig at indeholde et par bæltedyr og nogle 
myreslugere, og en jagt på det rigtige 
foder blev straks sat ind.

”Ekspedienten kiggede helt åndsvagt 
på mig, da jeg købte al deres yoghurt, 
men dyrene kunne virkelig godt lide det. 
Det var lidt specielt at have dem gående 
her, og det hører nok til blandt nogle af 
de mere spektakulære dage her i afde- 
lingen,” siger hun og smiler stadig stort 
ved tanken om, da de opdagede, hvad 
papkasserne i virkeligheden gemte på.

I dag er det ’blot’ 32 grise, der er på vej 
fra Kolding til Japan, og som skal lastes 
om bord på SAS’ afgang mod Tokyo 
klokken 15.45. En længere kø på motor-
vejen har forsinket processen en anelse, 
men der er ingen panik endnu, for der er 
stadig lang tid til afgang.

Avlssvin fra Danmark hitter i verden
Da lastvognen endelig ankommer til 

lagerhallen på Kystvejen 16, går arbejdet 

straks i gang. Stefan Mortensen og Jacob 
Frost Nørgaard fra Breeders of Denmark, 
der skal have sendt de mange avlssvin 
til en kunde i Tokyo, genner med en høj 
fløjten fem dyr ad gangen fra lastvognen 
over i det træbur, der skal være deres 
hjem de næste mange timer. Inden da er 
bunden strøet med savsmuld, så de store 
dyr har lidt at stikke snuden i. Grisenes 
numre bliver tjekket undervejs, så dyrlæ-
gerne er sikre på, at papirerne stemmer.

De danske avlsgrise er i høj kurs, fordi 
avlerne herhjemme er lykkedes med at 
fremavle en art, ’der laver flere smågrise 
end i noget andet land’, som Area Mana-
ger Jacob Frost Nørgaard formulerer det.

”Og så er de bare meget mere robuste 
end mange andre grise. Det er derfor, de 
er så populære i for eksempel Japan,” 
siger han og tilføjer, at de faktisk sender 
svin af sted fra CPH hver anden måned.

Da alle grisene er fordelt i de to 
trækasser, skal de sidste par deltaljer på 
plads. Vanddunkenes placering bliver 
justeret en smule og låsene bankes solidt 
fast med en hammer, så dyrene ikke 
pludselig får lirket dem op. Og så er alt 
ellers klart. De fleste af de 15-uger gamle 
grise har lagt sig ned og lukket øjnene. 
Som om de på en eller anden måde ved 
besked om den lange rejse forude og 
hellere må få noget søvn, inden nye 
oplevelser venter i Japan.

Efterskrift: De fire små hundehvalpe fløj 

heldigvis tilbage til Serbien et par dage 

efter Connects besøg på Veterinærcenteret.

Dyr, der kommer 
fra tredjelande, skal 
altid kontrolleres ved 
indrejse til EU. Det 
sørger lufthavnens to 
grænsedyrlæger for.

Birgit Lena Egebjerg 
Sørensen har som dyre-
passer i CPH ekspertise i 
at håndtere alle former 
for dyr lige fra mus og 
elefanter til akvariefisk 
og rideheste.
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48 timer. Så lang tid havde 200 desig-
nere, forretningsentreprenører og 
programmører til at komme med deres 
bud på, hvordan man kunne sikre en 
bedre rejse for passagerer på tværs af 
lufthavne. Bag eventen, der blev holdt 
i Berlin i Deutsche Telekoms gamle 
hovedkvarter, stod blandt andre Køben-
havns Lufthavn sammen med seks andre 
europæiske lufthavne. I små grupper 
skulle deltagerne på to døgn udvikle 
en idé, kode løsningen og præsentere 
resultatet for et dommerpanel bestående 
af en repræsentant fra hver af de Syv 
lufthavne. Konceptet, der hedder ’Hack-
athon’, er en fremadstormende måde 
for virksomheder at få nye input og ny 
viden om sine kernekompetencer. Og for 
lufthavnen gav det enormt god mening 
at deltage i, forklarer Niels Frøhlke, Digi-
tal Business Development Manager i CPH 
og medarrangør af eventen.

”Vi har før afholdt en case competion 
på KEA, hvor de studerede fik til opgave 
at tænke over Shopping Centeret og 
fremtidens lufthavn. Der kom ikke helt 
nye ideer ud af det, men processen var 
interessant. Derfor begyndte vi at kigge 
nærmere på at afholde en hackathon 
selv. I mellemtiden spurgte Schiphol 

Lufthavn i Amsterdam, om vi ville være 
med til at lave en sammen med dem, og 
så sprang vi på,” siger han og uddyber:

”På en hackathon får deltagerne stillet 
en bred, overordnet problemstilling, som 
de så typisk har op til 36 timer at komme 
med nogle løsninger på. For virksomhed-
erne betyder det, at de får et nyt blik på 
deres udfordringer med udgangspunkt 
i ny teknologi, mens deltagerne typisk 
melder sig i rekrutteringsøjemed. Enten 
vil de gerne vise sig over for virksom-
heder, eller også har de en konkret idé, 
de kan få efterprøvet bæredygtigheden 
af.”

Vild energi
Under overskriften ’Recoding Aviation 
– Hack the passager journey ’ kunne 
deltagerne byde ind på fire forskellige 
spor: ’Før lufthavnen’, ’i transit’, ’i luften’ 
og ’efter landing’. Nogle havde allerede 
samlet et hold på forhånd, mens andre 
pitchede ideer på stedet, som folk sprang 
på. Hver lufthavn stillede derefter data til 
rådighed, som grupperne kunne bruge i 
udviklingen, så resultaterne blev så virke-
lighedstro som muligt.

”Der var en helt vild energi. Folk sad 
oppe hele natten for at nå i mål med 

løsningerne og skippede både søvn og 
bad. Det var meget intenst og sjovt at 
opleve, og der kom nogle rigtig vilde 
ideer på bordet. Særligt set i lyset af, 
hvor kort tid de reelt havde til både at 
udvikle løsningen, kode den og forbe-
rede en præsentation,” forklarer Niels 
Frøhlke.

En gruppe udviklede for eksempel en 
idé med ’slot’-tider til køen til Security, så 
man på forhånd fik en tid til sikkerhedst-
jekket. Et andet team arbejdede med en 
app, hvor passageren kunne tage et bill-
ede af sin håndbagage og få svar på, om 
den var for stor til at tage med om bord, 
mens et tredje hold forsøgte at skabe et 
spil baseret på flytider. Her kunne man 
for eksempel spille på, om et fly afgik fra 
Gate 7 eller 8. 

Simpelt men godt
Efter to døgns intensiv udvikling og 
kodning efterfulgt at præsentationer og 
live-demoer på scenen blev det bedste 
projekt endeligt kåret. Stemmerne 
faldt på holdet bag ’Unstuck’ - et 
simpelt system, der potentielt kan gøre 
ventetiden i Security mere forudsigelig. 
Konceptet går i al sin enkelthed ud på, 
at passagererne kan booke tid til køen 



Vilde ideer, masser af cola og kun et minimum af søvn. 
Sammen med seks andre lufthavne stod CPH bag et såkaldt 
’hackathon’-event, hvor 200 kreative hoveder var samlet til 
to intense døgn i Berlin for at komme med bud på, hvordan 
rejsen for passagererne kan blive endnu bedre.

blev hacket
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for på den måde at planlægge deres 
rejse igennem Security på en ny måde. 
Tiden bliver sendt via sms, og derefter 
får man også en reminder. For at kunne 
implementeres, kræver det dog en del 
mere udvikling og test af prototyper for 
at se, om konceptet vil kunne fungere, og 
om passagerne overhovedet vil benytte 
sig af sådan en mulighed. Derfor er det 
heller ikke et projekt, CPH har tænkt 
sig at gå videre med i første omgang, 
pointerer han. 

”Selv om vi ikke umiddelbart har fået 
en implementerbar løsning ud af det, så 
har vi fået god inspiration til, hvordan 
man kan strukturere innovation på et 
format, hvor alle kan være med og drage 
nytte af folk, der normalt ikke arbej-
der med Lufthavnen. Selve konceptet 
hackathon var derfor meget interessant. 
I denne omgang var vi primært med for 
at snuse til det og se, om det var noget, 
vi skal gøre mere af fremadrettet, og det 
kunne jeg sagtens forestille mig, det var. 
Om det bliver i samarbjede med danske 
virksomheder, eller i fællesskab med 
andre lufthavne igen, ved jeg ikke, men 
konceptet holder helt sikkert.” 

Penge til videreudvikling

To grupper, som dommerne vurderede havde et stort poten-
tiale, modtog foruden æren også muligheden for til at skærpe 

deres ideer endnu mere i samarbejde med et par af de delt-
agende lufthavne. Foruden selve vinderen, Unstuck, fik også 
holdet bag projektet Skill Port en sum penge til at videreud-

vikle løsningen. Skill Port er baseret på at være en slags Tinder 
for businessrejsende. Ikke i ’dating’-øjemed, men i stedet 

med fokus på forretning og netværk. Når du alligevel sidder i 
lufthavnen og slår tiden ihjel, giver Skill Port dig mulighed for 

at komme i kontakt med eksempelvis investorer.

De var med
Københavns Lufthavn, Schiphol Amsterdam, London Gatwick,

Genéve Aeroport, München Flughafen, Swedavia Airports,
Fraport - Flughafen Frankfurt am Main



BAGSIDEN

CPH er en unik arbejdsplads – mest af 
alt på grund af de mange engagerede 
mennesker, der hver dag møder ind på 
arbejde og giver de rejsende en ek-
straordinær oplevelse. I hvert nummer af 
Connect zoomer vi ind på en af dem og 
beder vedkommende om at færdiggøre ti 
sætninger. 

Sascha Saxo Larsen
Store Manager hos DAY BIRGER ET MIKKELSEN

Har du endnu ikke opdaget det, finder du nok 
snart ud af, at jeg… er arbejdsnarkoman

Til gengæld kan du glæde dig til, at… jeg snart 
tager på ferie

Jeg lærer aldrig, at… tænke før jeg taler

Folk tror altid, at jeg… er dårlig til at lave mad. 
Min svigermor troede, at min kæreste ville dø af 
sult

Men jeg vil gerne sige, at … livet er for kort til 
dårlig mad

Når jeg holder fri, kan du finde mig … i gang 
med minimum 10 projekter, Netflix og Spotify

Der er få, der ved det, men ... jeg samler på 
køleskabsmagneter

Jeg har først for nyligt opdaget, at… Susanne 
fra Ecco er rigtig sød

Den bedste oplevelse, jeg har haft i CPH, var 
da … der kom en engelsk kunde i butikken og 
sagde, at hun kun kiggede, da vi ikke havde hen-
des størrelse. Jeg sagde, at det havde vi, men at de 
store størrelser hang gemt i skabene. Hun endte 
med at købe tre forskellige sæt, jeg foreslog.

Afslutningsvis vil jeg lige sige, … at lufthavnen 
er en rigtig god arbejdsplads. Det er dejligt altid 
at blive mødt af så mange glade mennesker, lige 
fra man går igennem Security, til man står i et 
menneskemylder på Joe & The Juice og bestiller en 
morgenkaffe.


