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Kære læser

Selv om solen ikke har været med os hele vejen igennem, håber jeg, 
at du har nydt sommeren og fået genopladt batterierne efter en 
travl periode i CPH. Overordnet er sommeren gået rigtig godt her 
i lufthavnen. Vi har samlet set haft 13 dage med flere end 100.000 
rejsende, mens særligt den 10. juli blev noget helt speciel. Her valgte 
104.609 passagerer nemlig at krydse vores terminaler, hvilket gør 
denne dag til den travleste nogensinde i CPH’s historie. Foruden 
travlheden har vi alle også været udfordret af de mange bygge-
projekter, som har fyldt meget over sommeren. Men til trods for 
de svære arbejdsvilkår er det alligevel lykkes at få vores passagerer 
sendt godt ud i verden takket være jer, der har stået sammen og 
fået det hele til at glide. Tusind tak for det.

Som I måske allerede har bemærket sker der nye spændende ting 
på Landside i disse dage. Ricco’s Kaffebar har allerede serveret de 
første kopper kaffe, og du kan læse meget mere om kaffebaren og 
manden bag her på siderne. I løbet af den kommende tid vil resten 
af enhederne i det nye område på Landside også slå dørene op, og 
jeg håber, at du vil kigge forbi og byde dem velkommen her i CPH.

En stor del af efteråret kommer vi her fra CPH’s side til at bruge 
på en anden stor udbygning, nemlig den i T2 på Airside. Det er et 
spændende byggeri, der venter forude, og vi glæder os rigtig meget 
til at kunne løfte sløret for, hvem I vil få som naboer. Mere om det 
senere, når planerne ligger endeligt fast.

Slutteligt vil jeg også gerne benytte lejligheden til at slå et slag 
for de nye aktiviteter af E-Akademiet. Det er blevet et rigtigt godt 
læringsværktøj, der sikrer en ensartet service på tværs af alle en-
heder og kategorier, og som vi heldigvis får mange positive tilbage-
meldinger på. Så skynd dig ind og prøv kræfter med de nye moduler, 
som du også kan finde en introduktion til her i bladet.

Jeg håber, at I alle får en rigtig god efterårssæson.

God læselyst

Lise Ryevad

Connect
Connect udkommer fire gange årligt og bliver 
udgivet af Københavns Lufthavn til ansatte og 
forpagtere af butikker og spisesteder i CPH. 
Connect skriver om nye tendenser inden for 
detailhandlen og travel retail og sætter fokus 
på lufthavnens generelle udvikling. Derudover 
giver Connect også læserne et indblik i 
hverdagens CPH. De dedikerede medarbejdere, 
de glade rejsende og alt det overraskende og 
nyskabende, der hver dag foregår rundt om på 
Danmarks største arbejdsplads. 
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Næste nummer af Connect udkommer i 
december.

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 
bidrager til det naturlige kredsløb. Magasinet 
kan genanvendes igen og igen, hvilket også 
indebærer, at der ikke genereres affald, og 
at det hverken er giftigt for mennesker eller 
miljø.



Peter Beier vil gerne opdrage danskerne til at 
spise mindre, men bedre chokolade. Vi skal lære at 
forstå både bønner og smagsnuancer og samtidig 
nyde chokoladen i et helt andet rum, end vi er vant 
til. For chokolade hører ikke længere kun til foran 
fjernsynet, mener den garvede chokoladefabrikant, 
der tidligere i år lancerede et helt nyt chokolade-
koncept.

En mand på 
chokolade-

mission
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’Nørderi på øverste hylde’. Sådan 
beskriver Peter Beier, manden bag 
chokoladebrandet af samme navn, selv 
sin seneste satsning, World of Chocolate. 
21 forskellige varianter ren chokolade 
fra 12 forskellige steder i verden, og 
hvor hver enkelt slags byder på unikke 
smagsnuancer kendetegnet for netop 
det område, kakaobønnerne stammer 
fra. Chokoladen er udformet som små 
kakaofrugter og vejer blot et enkelt gram 
hver. En størrelse, der gør, at chokoladen 
smelter på tungen og giver dig en fuld 
oplevelse af smagsnoterne, uden at det 
bliver for meget og for ’vulgært’, som 
han kalder det. Serien strækker sig fra 
chokolade med 28 procent kakaomasse 
og helt op til 100 procent, og på bags-
iden af hver æske kan du som noget helt 
nyt blive klogere på, hvad det egentlig er, 
den enkelte variant smager af, og hvilke 
bønner den er lavet på. En såkaldt ’taste 
profile’ som det hedder på fagsprog, og 
som vi i dag kender fra både vinens og 
kaffens univers. Nogle varianter har noter 
af bål, rom og tobak mens andre smager 
helt anderledes af liljekonvaller, karamel 
eller ingefær.

”Med en ’taste profile’ kan du gå på 
opdagelse og bliver ekspert på choko-
lade, fordi du kan læse dig frem til det, 
du måske ikke selv kan smage i første 
omgang. Det kan lade sig gøre, fordi 
vores chokolade er god. Når chokoladen 
har en høj kvalitet og er blevet ristet 
ordentligt,  kan du smage alle noterne 
og ikke bare sukker og kakao, som rigtig 
meget chokolade i dag smager af,” 
forklarer den 50-årige chocolatier fra 
fabrikken på Ørsholt Gods nær Helsingør, 
hvor Connect møder ham. 

Nedenunder er ansatte i hvide uni-
former ved at finde den helt rigtige 
balance på en champagnetrøffel, der skal 
sælges under Hamlet-forestillingerne på 
Kronborg i august. Ind imellem stikker 
de hovederne forbi med smagsprøver til 
mesteren og beder om hans feedback. 
Peter Beier har siden begyndelsen af 
sine tyvere arbejdet med chokolade. 
Først i Magasins chokoladeafdeling, som 
han hurtigt blev chef for, og siden som 
selvstændig som vi kender ham i dag med 
egen chokoladefabrik og økologisk kaka-

oplantage i Den Dominikanske Republik. 
Stort set hele Peter Beiers liv handler om 
chokolade, og når man som ham nærer 
så dyb en kærlighed til den brune masse, 
kommer man automatisk på lidt af en 
mission. En mission, der skal få danskerne 
til at forstå, hvor stor forskel der er på 
god og dårlig chokolade.

”World of Chocolate er efter devisen 
’less is more’. Det er måske ikke det smar-
teste, når man er forretningsmand, men 
jeg ser det som min opgave, at få folk til 
at blive kræsne og være mere vidende 
om kakaobønner og ristningsgrader, 
når de står nede i supermarkedet næste 
gang. For der er enorm stor forskel, som 
World of Chocolate også viser. Kunne jeg 
få lov til at sidde med alle folk og få dem 
til at smage sig igennem konceptet her, 
ville jeg være en glad mand.”

Et opgør med pladechokolade
Ideen til at koge hele verden ned på 

to meter hyldeplads opstod for fem år 
siden, da Peter Beier slog dørene op i 
lufthavnen. Her etablerede han en choko-
ladefontæne i butikken, hvor han rundt 
om lagde kakaobønner fra forskellige 
plantager rundt om i verden.

”Hele verden har noget at byde ind 
med smagsmæssigt, og jeg ville gerne 
koge hele verden ned til en kæmpe 
oplevelse. Vi har kakaobønner fra Tan-
zania, Papua Ny Guinea og Java for blot 
at nævne nogle få, og de smager alle 
sammen vidt forskelligt,” forklarer han.

Foruden smagen har World of Choco-
late også handlet om at finde en 
erstatning for pladechokoladen, som 
Peter Beier langt fra er fan af.

”Når du åbner en plade chokolade, så 
spiser du den hele. Du har med andre ord 
åbnet for noget, hvor du ved, du kommer 
til at spise for meget for hurtigt i forhold 
til, hvad du havde planlagt. En æske des-
sertchokolade kan du sagtens tage et til 
to stykker af og så sætte væk igen, men 
når du bryder en plade chokolade, er den 
brudt for at blive spist. Og det ville jeg 
gerne gøre op med.”

Den nye indpakning med en ydre 
og indre emballage gør derfor også at 
forståelsen af, hvor chokolade hører til, 
bør gentænkes, siger han.

”For første gang kan du have det 
med dig. Du kan have det liggende i 
handskerummet, ved gearstangen eller 
i håndtasken uden af være bange for, 
hvordan indersiden af tasken ser ud, når 
du åbner næste gang. På den måde har 
chokolade fundet et nyt univers at blive 
spist i og er ikke længere kun forbeholdt 
aftenhyggen hjemme foran fjernsynet,” 
siger han.

Passion driver værket
At præsentere 21 forskellige varianter 

baseret på bønner fra hele verden er 
ikke noget man kommer sovende til, som 
han siger. Det har taget fem år for Peter 
Beier at nå hertil, og størstedelen af tiden 
har han brugt på at finde de helt rigtige 
producenter.

”Det er et kæmpe arbejde at finde 
de rigtige plantager, fordi vi skal være 
sikre på, at der er ordnede forhold og 
ingen børnearbejde. Og så skal smagen 
jo samtidigt være 100 procent i orden. 
Tag for eksempel denne her fra Papua Ny 
Guinea,” siger han og fikser en rustenrød 
æske op på 73 procent kakao.

”Det, der er så fantastisk ved denne 
her, er, at den er tørret og ristet på 
stålplade med bål nedenunder og tag 
henover. Fordi det er sådan man gør på 
Papua Ny Guinea modsat mange andre 
steder, hvor kakaoen bliver ristet på 
bananblade. Det betyder, at der er så 
meget bål og røg i smagen, og den bliver 
mere og mere intens, jo længere den 
ligger på tungen.”

Hver variant har hver deres liv, fork-
larer han, og hvis nogen bad ham vælge, 
hvilken af dem han bedst kunne lide, ville 
det være for svært.

”Det svarer til, at du spørger mig om, 
hvilket af mine børn jeg bedst kan lide,” 
griner han, inden han fortsætter i en 
mere seriøs tone:

”Men overordnet set er World of Choc-
olate så langt over det, jeg havde drømt 
om. Jeg havde ikke troet, at jeg kunne 
samle verden på to meter, og jeg havde 
slet ikke troet, at jeg kunne få så mange 
smagsnuancer med. Det hele handler om 
passion. Ellers var jeg ikke kommet hertil, 
så havde det været for meget et arbejde. 
Passion er det, der flytter.” 
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1. Til sommerens Hamlet-forestillinger på 
Kronborg i Helsingør havde hovedrollein-
dehaverne Cyron Melville og Nathalie Mad-
ueño selv komponeret et stykke chokolade 
hver, som Peter Beier og to ansatte er ved 
at perfektionere. 

2. På fabrikken i Ørsholt nær Helsingør har 
Peter Beier plantet en mindre regnskov. 
Med en luftfugtighed der nærmer sig de 
100 og en temperatur på den gode side 
af 30 grader, får man en fornemmelse af, 
hvordan en rigtig kakaoplantage føles.

3. World of Chocolate sælges i fine, 
farverige æsker, som passer perfekt ned i 
håndtasken eller i herrejakkens inderlom-
me. Bag på finder du den såkaldte ’taste 
profile’, hvor du kan blive meget klogere på 
smagsnoter, bønnesorter og oprindelse.

1

2

3

Hvad er den største fordom om chokolade?

»At det feder. Du bliver ikke tyk af 
chokolade, det er en misforståelse. 
Selvfølgelig er du selv ude om det, 
hvis du spiser dårlig chokolade prop-
pet med palmekerneolie, men hvis 
du spiser god chokolade, så sætter 
det sig ikke. Se på mig – jeg spiser et 
kvart kilo om dagen, og jeg er ikke 
fed.«
Peter Beier
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Om World of Chocolate

World of Chocolate koster 49 
kroner per æske, hvorefter du kan 
genbruge indpakningen og få den 
fyldt op for 35 kroner næste gang. 

Husk at lade chokoladen smelte 
på tungen i tyve sekunder, inden 
du tygger den, derved opnår du 

den største smagsoplevelse.



Stephania 
Potalivo 
har det 
bedst når 
hun griner

Humor er noget af det, der betyder allermest for Stephania 
Potalivo, der gennem de seneste to år har lavet kampagne-
film for CPH. Netop derfor gav samarbejdet med lufthavnen 
enormt god mening, fordi hun her kan få lov til at være sig 
selv, siger den 30-årige skuespiller, der i dag også kan føje 
tv-vært til CV’et.





Hun har vist dig, hvordan du finder den rigtige par-
fume, hvordan du får mere tid i CPH ved at bestille 
varerne hjemmefra, og senest har du set hende 
dyste mod blogger og DJ Emilie Lilja om at kende 
de rejsende bedst i kampagnevideoen ’The Airport 
Battle Is On’. Stephania Potalivo har med andre ord 
cementeret sig som en af de mest brugte karakterer 
blandt CPH’s såkaldte influencers. En betegnelse hun 
dog ikke selv finder helt passende.

”Jeg har det generelt ret svært ved det ord. Jeg er 
skuespiller og ser også min rolle for CPH sådan. Jeg 
har ingen strategi i forhold til, hvad jeg for eksempel 
poster på sociale medier, det er mere bare, hvad der 
sådan lige opstår,” siger den 30-årige skuespiller, som 
du måske også kender fra de populære tv-serier SJIT 
Happens og Mercur.

Samme impulsive tilgang har hun også til de vid-
eoer, hun har lavet i samarbejde med CPH. 

”Jeg har selvfølgelig fået et udkast til, hvor vi 
skulle hen, men derefter har jeg gjort det til mine 
egne ord. Jeg har haft utrolig meget frihed til 
at forme indholdet, og det er rigtig fedt for en 
skuespiller - især i reklamesammenhænge som denne 
her, hvor jeg jo er mig og ikke en karakter,” forklarer 
hun og fremhæver ’The Airport Battle Is On’ som 
eksempel.

”I ’battlen’ med Emilie er jeg selvfølgelig blevet sat 
i nogle fiktive situationer, hvor der bliver skruet op 
og ned for nogle ting. Men den Stephania, man ser i 
videoen, er jo mig, og det er superfedt. Derfor er det 
også enormt vigtigt, at det bliver så troværdigt som 
overhovedet muligt, fordi jeg ikke spiller en rolle.”

Humor er et vigtigt element
Når man ser videoerne, skinner det tydeligt 

igennem, at humor betyder meget for Potalivo. At 
grine af sig selv og ikke tage tingene alt for alvorligt 
er efterhånden blevet et kendetegn for den unge 
skuespiller, der heller ikke er bleg for at udstille sig 
selv eller udfordre alvoren med en lille joke.

”Jeg tror ikke, der er nogen, der vil tænke, at 
’sådan er hun ikke i virkeligheden’. Selvfølgelig 
vågner jeg ikke op med et kæmpe smil på hver dag, 
men jeg elsker selvironi og det lidt fjollede, og det er 
en stor del af min privatperson. Den bedste følelse i 
verden er da at grine, og det er med til at gøre livet 
lidt lettere,” siger hun.

Sådan har det altid været for den tidligere 
barnestjerne. Hun kommer fra et ’frit’ hjem, hvor 
kærlige drillerier var en del af hverdagen.

”Jeg er ikke vokset op med, at jeg skulle være pæn 
og korrekt, snarere tværtimod. I min familie har vi 
altid taget pis på os selv og hinanden, så længe det 
var kærligt ment, selvfølgelig.”

Og den tilgang til livet har smittet af på måden, 
hun i dag lever sit liv på, hvor humoren og 
kærligheden er blevet de vigtigste ingredienser – 
både privat og professionelt.

”Jeg har nok bare altid søgt de projekter, venner 
og kærester, jeg har det sjovest med. At omgås med 
folk, jeg kan grine helt nede fra maven med, er sta-
dig noget af det vigtigste for mig den dag i dag.”

Mod til at vælge skuespillet
Stephania Potalivo er opvokset i Charlottenlund 

nord for København som den yngste i en 
søskendeflok på tre. Gennem folkeskoletiden og 
med veninderne i fritiden udgjorde både humor 
og rollespillet en betydelig del af hendes hverdag. 
Fjollede karakterer blev opfundet, scener blev 
optaget på kameraet og underholdning tog form. 
Professionelt debuterede hun allerede som niårig i 
Jørn Faurschous film ’Farligt venskab’ fra 1995, der 
blandt andet havde Ulf Pilgaard, Helle Fagralid og 
Asger Reher på rollelisten. I årene efter blev hun 
landskendt barnestjerne og medvirkede i adskillige 
produktioner heriblandt børnetv-serien ’Far, mor og 
blyp’ med Peter Frødin og Hella Joof i front, og de to 
biografsuccesser ’Albert’ og ’Mirakel’ fra slutningen 

»Jeg tror ikke, der er nogen, der vil tænke, at ’sådan 
er hun ikke i virkeligheden’. Selvfølgelig vågner jeg 
ikke op med et kæmpe smil på hver dag, men jeg 
elsker selvironi og det lidt fjollede, og det er en stor 
del af min privatperson.«
Stephania Potalivo

Connect — Et indblik i CPH  |  September  |  2017

8



3 korte til Stephania 
om lufthavnen

Hvorfor sagde du ja til samarbejdet med 

lufthavnen?

”Først og fremmest fordi jeg synes, det var fedt 

at få lov til at være med i noget for Københavns 

Lufthavn. Personligt synes jeg, den er virkelig cool 

og rigtig fed i forhold til andre steder i verden, og 

så var det bare et spændende selskab at få lov at 

komme ind i.”

Er der noget, der har overrasket dig i forhold 

til at arbejde i lufthavnen?

”I starten havde jeg lidt svært ved, at jeg skulle have 

en ledsager med overalt. Du kan jo ikke gå på toi-

lettet uden en, der står og venter på dig. Det skulle 

jeg lige vænne mig til.”

Hvordan er det at være på optagelse i 

lufthavnen?

”Der er en helt vildt god energi i CPH. Det er ikke 

et sted, man normalt kommer hver dag, hvilket gør 

det til et helt specielt sted og noget, der ligger langt 

fra hverdagen. Og så synes jeg, det er fedt, at du ser 

alle typer mennesker herude. Der er de forretnings-

rejsende, de nyforelskede, familierne. Det giver en 

vildt fed dynamik. Noget af det bedste, jeg ved, når 

jeg rejser, er, at sidde på en fortovscafe og glo på 

mennesker. Det er lidt det samme man kan gøre i en 

lufthavn.”  
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af 1990’erne. Men at skuespillet skulle blive hendes profession, 
lå dog ikke umiddelbart i kortene, forklarer hun. Faktisk var 
det først efter, hun var droppet ud af gymnasiet og hendes 
mor overtalte hende til at bruge et halvt år på Filmhøjskolen i 
Ebeltoft, at hun blev bekræftet i sin drøm om de skrå brædder. 

”Det krævede mod at turde indrømme over for mig selv, at 
det var det, jeg ville, men det var også en forløsning, da jeg ikke 
var særlig god til at gå i skole. Og selv om jeg laver en hel masse 
andet som for eksempel reklamevideoer for CPH eller arbejder 
som tv-vært, så ligger skuespillet på en eller anden måde altid 
som mit faglige DNA.”

I værtsrollen på tv
Da Connect taler med den unge skuespiller, er hun da heller 

ikke i gang med optagelser til hverken en ny film eller tv-serie. I 
stedet øver hun sig målrettet på interviewteknik, da hun netop 
er blevet offent- liggjort som tv-programmet Voice Juniors nye 
’backstage’-vært. En rolle, hun ikke tøvede et sekund med at 
sige ja til, påpeger hun.

”Det er et program, jeg selv har set, og som, jeg synes, er 
rigtigt godt, selv om det ikke er henvendt til min aldersgruppe. 
Og så er det selvfølgelig også en udfordring, da det adskiller sig 
væsentligt fra det, jeg ellers laver. Men jeg kunne virkelig se mig 
selv i rollen, og det er meget afgørende, hvis jeg skal sige ja til 
et job.”

Selv om arbejdet med børnene giver ’helt vildt meget 
mening’, så er det ikke fordi, hun nu skal til at være tv-vært på 
fuldtid, forsikrer hun. 

”Jeg kan lide begge dele, men skuespillet vil altid være min 
profession. Men det er helt vildt sjovt at prøve noget andet og 
have en rolle, hvor jeg skal være mig selv. Som tv-vært har jeg et 
andet ansvar, end det jeg har som skuespiller, og jeg tror på, at 
det er sundt at skifte retning en gang imellem. Så længe rollen 
passer til mig, og det giver mening, synes jeg, det er vildt lære-
rigt at prøve noget nyt.”

Om Stephania Potalivo

30 år og har studeret ved Det Danske Film-

skuespillerakademi i 2009-2010. Hun debute-

rede som niårig i Jørn Faurschous film Farligt 

venskab fra 1995, og har siden spillet med i 

en række danske film. Mest kendt er hun nok 

for sin rolle som Ane i tv-serien Sjit Happens, 

som hun også var nomineret til en Robert for i 

2015. Samme år nåede hun finalen i Vild Med 

Dans med sin partner Morten Kjeldgaard, og 

senest har hun medvirket i tv-serien Mercur, 

hvor hun spillede rollen som Gitte Skovgaard. 

Netop nu er hun tv-aktuel som vært i sangpro-

grammet Voice Junior.

Stephania Potalivos 
bedste rejsetip

”Iscia i Italien er en fantastisk ø. Den ligger ved 

siden af Capri, som er noget mere glamourøs, 

men på Iscia er det næsten kun italienske tur-

ister. Vi snakker fantastisk mad, smuk vulkanø, 

autentisk italiensk feriefølelse, og så er det 

heller ikke særlig dyrt. Der skal jeg helt sikkert 

selv tilbage til.”

1. At det lige nøjagtigt blev TAX FREE, Sjit Hap-
pens-stjernen blev eksponent for, var helt oplagt, 
synes skuespilleren selv. For TAX FREE er en stor del af 
det, hun selv bruger sin tid på, når hun selv rejser.

”Selv om jeg ikke mangler noget, skal jeg alligevel 
altid derind og kigge. Og ikke bare makeuppen. Der 
er jo super mange lækre snacks og drikkevarer. I virke-
ligheden er det en total drømmeverden for mig.”

2. Privat bruger Stephania Potalivo meget tid i 
lufthavnen. Hun elsker at rejse, fordi det giver plads 
til at slappe af på en helt anden måde end derh-
jemme.

”Det betyder helt vildt meget for mig at komme ud og 
opleve verden, og det er helt klart noget, jeg gerne 
vil blive ved med prioritere og sparre sammen til. 
Det giver mig enormt meget livsglæde at rejse ud og 
opleve nye steder eller komme tilbage til steder, jeg 
elsker. Der er noget specielt ved at være på ferie, hvor 
man er god til at forkæle sig selv, og hvor bare det 
at drikke en kop kaffe er hyggeligere på en rejse end 
den gængse morgenmadssituation.”

11
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Nørden
der lærte

danskerne
drikkeat

(god)
Kaffe



Kan man blive rørt af en kop velbrygget espresso? Svaret er 
ja, hvis man hedder Ricco Sørensen, der i midten af august 
åbnede kaffebar nummer 16 i CPH. Connect har mødt den 
45-årige kaffe-aficionado der begyndte at nørde kaffe, før det 
overhovedet var cool.

Tilbage til rødderne. Sådan beskriver Ricco Sørensen, 
indehaver af kaffekæden Ricco’s, beslutningen om at 
åbne en kaffebar i lufthavnen.

”Det er sådan lidt ’make it or break it’, som jeg 
også havde det, dengang jeg åbnede min første 
kaffebar på Istedgade. Jeg er nærmest flyttet ind 
her, og jeg ved, at jeg ikke kommer til at være meget 
hjemme de næste tre måneder. For det kan ikke ikke 
lykkes for mig, og det tryk kan jeg godt lide. Der skal 
virkeligt eksekveres, og det er superfedt,” fortæller 
den garvede kaffenørd fra et af langbordene i den 
nye café på åbningsdagen i midten af august. 

Hele natten har holdet bag Ricco’s knoklet for at 
blive klar til at kunne brygge den første kop kaffe 
til de morgentravle gæster, og selv om det på et 
tidspunkt så svært ud, stod kaffebaren alligevel klar 
klokken seks nul-nul.

”Vi har en god ånd, og vi løfter ting i flok, og selv 
om jeg er chefen, er jeg overhovedet ikke for fin til 
at være med til det praktiske. Det var mig, der lå 
nede i hjørnet og skruede et elstik på klokken fem i 
morges, og tre timer senere stod jeg og skubbede de 
første espressoer ud. Vi har en meget flad struktur, 
og det er sådan, jeg bedst kan lide det.”

Jagten på den gode kaffe
Interessen for kaffen opstod på en studietur til 

Rom i 2.G i slutningen af 80’erne, hvor han fik sin 
første espresso.

”Jeg tudede, helt seriøst. Det var så vild en ople-
velse, og jeg havde aldrig smagt noget lignende. Så 
da jeg kom hjem efter at have drukket rigtig mange 
kopper kaffe, begyndte jeg at undersøge, hvor man 
kunne få en lige så god kop kaffe herhjemme.”

Men det kunne man ikke, konstaterede han, og 
fik i stedet sin mor til at hæve børneopsparingen, 
så han kunne bruge knap 3.000 kroner på at få 
importeret en espressomaskine fra Italien. Næste 
problem opstod, da det gik op for ham, at han med 
det kaffeudvalg, der var i butikkerne, ikke kunne 
brygge den kop kaffe, han drømte om. Han fandt et 
risteri i Vejle, som kunne sælge ham nogle grønne 
bønner, som han selv gik i gang med at riste. Først 
over sin mors gasblus i køkkenet men efter at være 

13
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Maskiner i verdensklasse

’Ingen over – ingen ved side af’. Sådan beskriv-
er Ricco Sørensen sine espressomaskiner i CPH, 

der har vundet adskillige priser rundt om i 
verden. 

”Slayer Steam, som den hedder, er uden tvivl 
den allerbedste, du kan få på markedet. 
Faktisk er maskinerne her de første i hele 

Nordeuropa, så på den måde er det lidt en 
verdensnyhed, vi står med. Den er bogstaveligt 
talt blevet fløjet ind og sat op her. Du har fuld 
kontrol på alle parametre, og den er så vild! 

Jeg kunne tale om den i evigheder, men så får 
jeg nok ikke set min familie i dag,” griner den 

45-årige kaffenørd.

Rister selv på gården

Ricco Sørensen bor med sin kone og deres to 
fælles børn på en gård i Sverige. Her har han 

indrettet en længe som risteri. Han har bygget 
sin egen kafferister og rister selv med hjælp fra 
familien alle sine bønner. På en dag rister han 
normalt i omegnen af 700 kilo, mens rekorden 

ligger på et ton.

Anderledes ristning

Modsat mange andre kaffeproducenter rister 
Ricco Sørensen sine kaffebønner markant 
længere ved lavere temperaturer. Normalt 

rister man bønnerne i et kvarter, mens Riccos 
ristetider ligger på omkring en time.

”Sammenligner du det en-til-en med mad, så 
kan du for eksempel sagtens stege en roast-
beef ved 300 grader i 20 minutter og få en 

steg ud, der teknisk set er færdig. Den smager 
bare ikke ret godt. Hvis du skruer ned til 120 

grader og giver den tre timer, så får du et helt 
andet resultat. Tålmodighed og tid er meget 

vigtigt – det gælder også for kaffe, da man på 
den måde udvikler kaffesmagen og kan hente 

meget mere ud af nuancerne end ellers.”



blevet smidt ud, eksperimenterede han med bønner 
over bål i haven. En hobby var født, men det var ikke 
noget, han talte særligt højt om.

”For 30 år siden var kaffenørderi bare overhovedet 
ikke sejt, så det var ikke ligefrem noget, jeg skiltede 
med. I dag er du jo nærmest rockstjerne, hvis du 
er barista, men dengang var det bare ret kikset,” 
husker han.

Forud for sin tid
Det tog da også mange år, før hobbyen blev til 

forretning. En række forliste studier og ’dumme 
jobs’, som han kalder det, havde banet vejen for en 
form for 30-års krise, der resulterede i åbningen af 
den første kaffebar på Istedgade i 2001. En ide, der 
i lang tid var umådelig svær at finde opbakning til, 
siger han. 

”Når jeg præsenterede min forretningside for folk, 
synes de, jeg var gal. Tænk, at jeg ville sælge kaffe 
og ikke øl! Dengang fandtes to-go bægre heller 
ikke. De eksisterede simpelthen ikke i Danmark 
foruden sådan nogle store plastickrus til genopfyld-
ning, du kunne købe på en tankstation. Men jeg var 
lige kommet hjem fra en rejse i New York og LA, og 
der gik hver tredje rundt med en kop kaffe i hånden 
ude på gaden, og jeg var helt sikker på, at det måtte 
vi også kunne få danskerne til.”

Ny partner med ombord
Det forsyn viste sig i den grad at holde stik. Men 

at han i dag skulle stå med, hvad der svarer til en 
kæde, lå ikke i kortene, da han åbnede den første 
Ricco’s. Faktisk har det heller aldrig været planen, at 
virksomheden ser ud, som den gør i dag, det er bare 
blevet sådan undervejs, fortæller han.

”Processen har langt hen ad vejen været lidt 
omtumlet. Jeg har aldrig haft et ønske om at 
etablere en kæde, for jeg har altid gerne ville have 
det sjovt undervejs og være til stede i det nære. Så 

åbningerne har altid været foranlediget af, at jeg i 
det øjeblik havde penge på kontoen, og jeg samtidig 
syntes, det kunne være sjovt,” siger han og frem-
hæver kaffebaren på Anholt, som et godt eksempel.

”Det er jo verdens mindste hippiebule, som har 
åbent efter vind og vejr, og hvor folk sidder og hyg-
ger sig på havnen. Jeg ser det overhovedet ikke som 
to modpoler at have den og en forretning som her 
i CPH, der repræsenterer noget helt andet,” fastslår 
han.

To om beslutningerne
Igennem årene har han siddet alene i chefstolen, 

men i begyndelse af 2017 solgte han halvdelen af sin 
virksomhed til sin gode ven og finansmand, Christian 
Dyvig. For han var begyndt at savne nogen at dele 
op- og nedture med.

”At tage Christian ind handlede om, at jeg gik tør 
for kræfter. Jeg har været alene rigtig længe, og når 
tingene går godt, er det fedt, mens nedturer - som 
der selvfølgelig har været en del af - er hårde. Jeg 
har ikke rigtig haft nogen at sparre med, men det 
har jeg nu. Vi er meget forskellige og kan tage nogle 
sunde skænderier, men vi bærer det samme menne-
ske-værdigrundlag, og med ham i forretningen kan 
vi realisere nogle af de ting, jeg godt kunne tænke 
mig som for eksempel at åbne her.”

Det handler ikke om, at han ønsker at arbejde 
mindre, understreger han, snarere tværtimod. Det 
handler mere om, at han siden begyndelsen har fulgt 
sit hjerte frem for hjernen.

”Det er nok et meget godt udtryk for, hvem jeg er. 
Jeg har haft det skidesjovt, og det har jeg heldigvis 
stadigvæk, blandt andet fordi jeg nu har en at dele 
særligt nedturene med. Og hvis det en dag ikke gør 
mig glad længere, så vil jeg oprigtig talt hellere gøre 
rent i et S-tog om natten. For mig er det vigtigste, at 
det er sjovt at gå på arbejde.” 

»For 30 år siden var kaffenørderi bare 
overhovedet ikke sejt, så det var ikke 

ligefrem noget, jeg skiltede med. I dag er du 
jo nærmest rockstjerne, hvis du er barista, 

men dengang var det bare ret kikset.«
Ricco Sørensen
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Et modernistisk 
mesterværk.

Når CPH hvert forår inviterer til Retail Academy-fest i Vil-
helm Lauritzen Terminalen, er det ikke en hvilken som 
helst bygning, der danner rammen om de festlige aftener. 
Med sine gennemførte detaljer, smukke materialevalg og 
gennemtænkte løsninger skrev arkitekt Vilhelm Lauritzen den 
gamle hovedterminal ind i historiebøgerne som den ældst 
bevarede funktionalistiske bygning i Norden. 

Arkitekturen. Funkis, som byggestilen også kaldes, blomstrede 
op i kølvandet af 1. Verdenskrig og forenede den moderne livss-
til og teknik med den klassicistiske arv, som de fleste af tidens 
arkitekter var vokset op med. Det var altså ikke længere nok, 
at bygningerne var smukke, de skulle også være anvendelige. 
Og tager du et grundigt blik på Vilhelm Lauritzen Terminalen i 
dag, opdager du nok også hurtigt, hvorfor daværende minis-
ter Svend Auken fredede bygningen i slutningen af 1990’erne. 
For smuk er den med sine to fantastiske trapper, marmoren i 
indgangspartiet og det imponerende loft. Men loftets 12.500 
masonitplader, der bugter sig gennem den gamle ankomst- og 
afgangshal har også en dybere en funktion. De sørger nemlig 
for god akustik i det enorme rum. Bag hvert dørhåndtag er der 
monteret en stålplade, som forhindrer damernes fingerringe i at 
ridse dørene, mens radiatorerne er skjult over glasdørene mod 
flyvepladsen. Lige meget hvor du kigger hen, får du hverken øje 
på stik eller kabler. De er alle skjult i søjler og vægge og sikrer 

dermed det meget rene udtryk, bygningen har. Profilen på 
dørkarmene går igen alle steder gennem hele bygningen og det 
gennemtænkte farvevalg, der subtilt indikerer hvor henholdsvis 
passagerer og personalet hører hjemme, er blot nogle af de 
detaljer, der er med til at gøre Vilhelm Lauritzens terminal til et 
af den europæiske modernismes mest markante manifestatio-
ner.

Historien. I 1936 udskrev staten en konkurrence om at tegne 
en ny hovedbygning til Københavns Lufthavn. Præmien lød 
på 5.000 kroner og Vilhelm Lauritzen vandt foran kollegaen 
Arne Jacobsen, der blev nummer to. Tre år og en million kroner 
senere stod terminalen klar til brug i 1939. Siden da fungerede 
bygningen som hovedterminal indtil 1960, hvor en ny og større 
terminal blev indviet – den vi i dag kender som T2. 
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Flytningen. I 1990’erne gennemgik Københavns 
Lufthavn en markant udvidelse med nye terminalan-
læg, togstation og hotel. Lauritzens gamle terminal 
lå i vejen og stod derfor til nedrivning, da den ikke 
kunne integreres i de nye planer. Men efter CPH 
havde fået godkendt udvidelsesplanerne, beslut-
tede den daværende Energi- og Miljøminister Svend 
Auken at bygningen var så enestående, at den måtte 
fredes. Løsningen blev derfor at flytte bygningen. 
Med 744 computerstyrede hjul monteret på 49 
sammenhængende trailere blev terminalen kørt 3,8 
kilometer tværs over banelegemet natten mellem 
den 18. og 19. september 1999 til den placering, 
den har i dag i Maglebylille. Den korte strækning 
tog knapt fire timer at tilbagelægge, hvorefter et 
årelangt arbejde med at rekonstruere terminalen gik 
i gang. 

Bygningen i dag. I dag fungerer Vilhelm Laurit-
zens terminal primært som Dronning Margrethes 
VIP terminal, når hun modtager besøg af uden-
landske statsoverhoveder. Herudover er det også 
her, at lufthavnens security-medarbejdere bliver 
uddannede, og fester som Retail Academys Diplom-
fest bliver afholdt. 



Flemming Johannes Jørgensen har været 
ansat i lufthavnen siden dengang H.C. 
Hansen var statsminister i Danmark og 
Den Kolde Krig på sit højeste. Mød den 
85-årige radiomekaniker, der for fem år 
siden blev headhuntet til blandt andet 
at vise nysgerrige rundt i Vilhelm Laurit-
zen Terminalen.

60 ÅRS CPH —
HISTORIE ER 
LAGRET PÅ 
FLEMMINGS 
MENTALE 
HARDDISK

1. Udvendig er bygningen beklædt 
med eternitplader med krumme 
hjørner. Det er dog ikke de oprindelige, 
da de var asbestholdige og måtte skift-
es. Derudover var hovedindgangen 
beklædt med en sjælden grønlandsk 
marmor fra et stenbrud, der blev ned-
lagt i 1950’erne. Heldigvis lykkedes det 
at opspore blokke fra selvsamme brud, 
da bygingen skulle genopføres på sin 
nye adresse, så den nu står genskabt i 
sit originale mønster.

 

2. Hammers Restaurant var særligt 
kendt for sine rejemadder. Rygter vil 
vide, at særligt Dragørs indbyggere var 
trætte af populariteten, da Hammer 
købte alle rejer på havnen hver mor-
gen. Det var også i restauranten her, 
den første flymad til passagerer blev 
skabt, som Hammer lavede i det store, 
tilknyttede køkken. I dag er restau-
ranten genskabt med kopier af det 
oprindelige design og bruges blandt 
andet til receptioner og andre festlige 
lejligheder.
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Telegrafudstyr, uniformer og lampeskærme. Der er 
ikke det, den i dag 85-årige pensionerede radiotekni-
ker Flemming Johannes Jørgensen ikke har gemt 
gennem årene fra lufthavnens kontorer og termi-
naler, hvor han har været ansat siden 1956. Og har 
du mødt ham, vil du vide, at det ikke blot er ting og 
sager, han gemmer på. Han har også lagret hund- 
redevis af historier og anekdoter om sin tid i CPH. 
Oplevelser han har haft gennem sin 60 år lange 
karriere i og omkring Københavns Lufthavn, og som 
handler om alt lige fra spøgelser til kongelige. Og 
selv om han officielt blev pensioneret sidste år, har 
han alligevel ikke helt sluppet taget i CPH. I dag viser 
han nysgerrige gæster rundt i den historiske Vilhelm 
Lauritzen Terminal, hvis interiør han selv har været 
med til at genskabe.

”Jeg vidste ærlig talt ikke, hvorfor jeg i tidens løb 
gemte alle de her ting. Jeg kunne bare ikke nænne 
at smide det ud, og der har da også været nogle 
kolleger gennem årene, som har været lidt irriterede 
over, hvor meget plads jeg optog på depoterne,” 
griner han.

Men i dag er mange af de gemte effekter kommet 
til sin ret i for eksempel det genskabte flyveledertårn 
som i dag står, som det gjorde dengang bygningen 
blev taget i brug i 1939.

En pagt med Anker
Selv om 60 år på den samme arbejdsplads for 

nogen kan synes længe, så har det ikke føltes sådan 
for Flemming Johannes Jørgensen. For der skete hele 
tiden noget nyt, som han siger.

”Det var som om, jeg fik et nyt arbejde hele tiden. 
Lufthavnen har udviklet sig enormt meget i den tid, 
jeg har været ansat; nye baner, bagagesortering, kon-
troltårne. Det har været en spændende rejse at være 
med på, og der skete hele tiden noget nyt i firmaet.”

Og selv om han har spist frokost med Dron-        
ningen, mødt Clinton og været med til at gøre 
Vilhelm Lauritzen Terminalen til det stykke Danmark-
shistorie, den er i dag, er det noget helt andet, han 
fremhæver, når han skal fortælle om, hvilken oplev-
else der har betydet mest for ham gennem årene. 

”I gamle dage måtte lufthavnen ikke tage hånd-
værkerlærlinge ind på sine værksteder. Det, synes 
jeg, var så urimeligt. Der var så mange unge, der ikke 
kunne finde en læreplads, og vi havde jo kæmpe 
værksteder, hvor vi reparerede alt lige fra radioud-
styr til brandbiler og sneplove. Derfor gik jeg til 
min direktør, som sagde til mig, at det var en flot 
tanke, men at jeg aldrig ville få det igennem. Men 
jeg er sikker på, at direktøren har bragt det frem et 
andet sted, for der gik ikke lang tid, før daværende 
statsminister Anker Jørgensen ændrede reglerne. 
Derfor går jeg nu og praler af, at det var Anker og 
mig, der indførte lærlinge i lufthavnen, for hvis man 
bliver ved med at sige noget højt, så bliver det nok 
sandhed til sidst,” smiler han. 

»Jeg vidste ærlig talt 
ikke, hvorfor jeg i tidens 

løb gemte alle de her 
ting. Jeg kunne bare 

ikke nænne at smide det 
ud, og der har da også 
været nogle kolleger 
gennem årene, som 

har været lidt irriterede 
over, hvor meget 

plads jeg optog på 
depoterne.«

Flemming Johannes Jørgensen
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Besøg Terminalen

Flemming Johannes Jørgensen 
viser grupper rundt i bygningen 
en-to gange om ugen. Har du 
fået lyst til at høre flere af den 

garvede lufthavnsrottes historier, 
se det smukke flyveledertårn 
eller mærke stemningen i den 
gamle terminal, kan du skrive 
til airporttours@cph.dk for at 

arrangere et besøg. Turen med 
guide tager 90 minutter og koster 

1500 kr. Der er plads til ca. 30 
personer.

1. Alt er genskabt helt ned til mindste 
detalje i det gamle flyveledertårn, hvor 
selv telegrafmaskinerne bag glasrud-
erne virker endnu.

2. Med udsigt til flyvepladsen sad fly-
velederne og holdt styr på alle afgange 
og ankomster. Arbejdstøjet var skjorte 
og mørkt jakkesæt og mødte du op i 
anden mundering, blev du bedt om at 
cykle hjem og skifte.

3. Flemming Johannes Jørgensen på 
sit yndlingssted i Vilhelm Lauritzen 
Terminalen. Her er der udsigt til alle 
bygningens smukke detaljer som de to 
trapper, loftet og indgangspartiet.



Genoptjen dine 
stjerner

Du skal stadig genoptjene dine stjerner, 
inden du får adgang til version 3. I modsæt-
ning til sidste gang får du nu en hel stjerne, 

når du har været gennem den teoretiske 
del, som er et sammenkog af Conflict 

Management, Chinese Visitors og CASC 
Employer Appearance.

Når du åbner de nye moduler af E-Aka- 
demiet, vil du i stedet for de hidtidige 
værter blive mødt af to eksperter inden 
for læring, holdningsbearbejdning og 
motivation Noget, brugerne af værktøj- 
et selv har ytret ønske om, og som også 
giver enormt god mening, siger Anni 
Thøgersen, Business Development Driver 
i CPH. Valget er faldet på Nille Skalts fra 
konsulentbureauet Generøs, der gennem 
flere år har stået for ledertræningen på 
CPH Retail Academy samt Ulrik Lynge, 
der er specialist i forhold til arbejdet med 
aktivt at udvikle menneskelige ressourcer 
på en arbejdsplads.

”De lever og ånder for det her område 
og præsenterer derfor ikke bare et 
manus. Samtidig er de begge kendte 
herude og er fortrolige med de udfor-
dringer, restauranterne og butikkerne 
står over for,” siger hun og peger på, at 
det forhåbentligt gør modulerne endnu 
mere motiverende og relevante.

”Vi lytter rigtig meget til, hvad de 
ansatte i Shopping Centeret fortæller 
os. Det gælder både i opbygningen og i 
temaerne, hvor vi afholder fokusgrupper 
i forhold til at gøre indholdet i E-Aka- 
demiet endnu mere skarpt, og hvor vi 
også spørger dem om, hvad de gerne vil 
dygtiggøre sig indenfor.” 

Derfor er der også taget flere nye 
virkemidler i brug denne gang, end du 
har været vant til tidligere. Der er flere 
åbne svarmuligheder, du kan høre, hvad 
eksperten ville have gjort i samme situa-
tion, og du kan se dine kollegers svar. 

”Det betyder alt sammen, at brugerne 
er meget mere med og en aktiv del af 
undervisningen. Samtidig har vi også 
inkorporeret flere vox pops med de 
rejsende, så vi får deres besyv med på 
oplevelsen. Det er jo i sidste ende dem, 
det handler om, så de ret vigtige at lytte 
til,” forklarer Anni Thøgersen.

Tre nye moduler
Helt overordnet er der blevet tilføjet 

tre nye aktiviteter. Første del knytter sig 
til kategorien ’Attitude and Communi-
cation’ og tager udgangspunkt i, hvad 
du selv kan gøre, inden du møder ind på 
arbejde for at mindske stress og sikre en 
sjovere arbejdsdag. 

”Der er knald på herude, så det nytter 
ikke rigtig at møde ind uforberedt. Det 
giver måske sig selv, at du får et bedre 
udgangspunkt, hvis du er udhvilet og har 
spist morgenmad, men det handler også 
om, hvad du overleverer til din kollega, 
og hvordan du kan forberede dig mentalt 
på, hvad det er for en dag, du møder 

ind til. Er det en af de store rejsedage 
med rigtig mange rejsende, eller bliver 
det mere stille og roligt, hvor du kan nå 
andre ting i forretningen?”.

Anden aktivitet ligger under ’Sales 
Techniques’ og lærer dig, hvordan du 
hurtigere kan spotte, hvad det er for en 
type kunde, der står overfor dig. 

”Er vedkommende sur, travl, stresset, 
talende eller fåmælt? Alle kunder skal 
serviceres personligt, og alt efter, hvem 
der står overfor dig, modtager du nogle 
redskaber til den type service, du skal yde 
i situationen,” forklarer Anni Thøgersen.

Tredje og sidste modul ligger inden 
for kategorien ’Appearance and Wel-
come’ og handler om kunsten at give 
og modtage feedback. En opgave, der 
umiddelbart virker simpel, men som i 
virkeligheden kan være meget udfor-
drende, påpeger hun. 

”Det med at få og give feedback er 
faktisk rigtigt svært, fordi man automa-
tisk går i forsvarsposition og tænker, at 
det er kritik. I aktiviteten her tager vi fat 
på nogle metoder til at få skabt et trygt 
rum til at dele erfaringerne i. Feedback er 
jo selve indgangen til læring, så hvis ikke 
man kan modtage kritik, kan man ret 
beset ikke lære noget.” 

To førende eksperter, tre nye temaer og masser af nyt-
tig viden fra passagererne. E-Akademiets version 3 er 
netop blevet lanceret og sætter denne gang stressede 
situationer, personlig service og feedback under lup.

Eksperter guider 
dig gennem 
nye moduler af 
E-Akademiet
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NILLE SKALTS, ejer af konsulentbu-
reauet Generøs

Hvad er de centrale udfordringer, når 
man arbejder i lufthavnen?

”At skulle levere verdens bedste ser-
vice, differentiere sig i konkurrencen og 
levere unikke oplevelser for gæsterne 
ved at excellere i det opmærksomme 
værtskab - hver eneste dag. Deru-
dover arbejder man også i en konstant 
omskiftelig virkelighed. Lufthavnen 
vækster med store passagerstigninger 
og nye butikker, som på den menneske-
lige side er en levende og vibrerende 
størrelse, men det giver selvfølgelig 
også udfordringer for stabiliteten. Nye 
medarbejdere har et dagligt behov for 
at blive koblet på, mens lederne hver 
dag skal give sine medarbejdere de bedst 
mulige betingelser for at levere og blive 
en succes.”

Hvad kan E-Akademiet bruges til i denne 
sammenhæng?

”Det giver et fælles sprog, og sætter 
samtidig værtskab på dagsordenen for 
alle enheder i Shopping Centeret. Det er 
tilgængeligt igen og igen, og man kan 
hele tiden starte forfra og lære noget 
nyt. I et travlt miljø som CPH er det også 
en fordel, at det er udarbejdet som 
’espressolæring’ – kort og stærkt – hvilket 
gør, at et emne kan håndteres på under 
en time. Til gengæld kræver det tålm-

odighed at ændre vaner og sikre, at det, 
vi lærer, bliver til ny adfærd.”

I de nyeste moduler underviser du i feed-
back, hvorfor er det så vigtigt?

”Feedback-kultur er en hjørnesten i 
kontinuerlig læring og udvikling. Hvis 
man skal have en ide om, hvorvidt noget 
af det, man gør i hverdagen, har en 
indvirkning, bliver man nødt til at bede 
om feedback. Desværre kan mange godt 
komme til at opfatte feedback, som om 
nogen ’skyder’ på en. Derfor er noget af 
det allervigtigste også, at feedbacken 
bliver noget, man selv efterspørger. 
Læring for mig kommer jo ikke fordi, 
man har læst sig til noget. Det er først 
reel læring, når det, man har læst, bliver 
til ny adfærd. Derfor er det vigtigt at øve 
sig på at modtage feedback og gøre det 
til en væsentlig del af hverdagen.”

ULRIK LYNGE, selvstændig 
peptalker, inspirator og perso-
naletræner 

Hvis ansvar er det, at arbejdsdagen bliver 
god?

”Som udgangspunkt er det flabede 
svar jo, at DIN arbejdsdag er DIT ansvar. 
Selvfølgelig er der nogle medansvarlige, 
men at lægge hele ansvaret over på 
din chef er forkert. Heldigvis har vi som 
mennesker en unik mulighed for at skabe 

en god hverdag. Men det kommer ikke af 
sig selv. Det skal vi træne.”

Hvordan træner man sig op til at få 
bedre hverdage?

”Det gør man blandt andet ved at 
følge det, jeg har kaldt for ’de fire F’er’. 
Første F står for ’frisk’. Du skal sørge 
for at være frisk, når du møder ind, da 
de travle situationer, der ofte opstår i 
lufthavnen, kræver lidt mere. Det næste 
F står for ’forberedt’. Vi ved, at det har 
en kæmpestor betydning, hvis man for 
eksempel er bevidst om, hvornår på 
dagen antallet af rejsende peaker. Tredje 
F står for ’forventningsafstemt’. Du skal 
være i dialog med dine kollegaer, og I 
skal være fælles om at være på forkant 
med de situationer, der kan opstå. Det 
sidste F handler om at kunne ’forklare 
sig’. Sætte ord på, hvorfor man har gjort 
tingene på en bestemt måde – både 
internt og udadtil mod gæsterne.”

Kan alle få en god hverdag?
”Ja. Det handler bare om at træne. 

Alle kan det måske ikke - endnu. Det 
sidste er et lille, men vigtigt ord. Hvis 
ikke man passer på sig selv og træner sin 
egen balance og robusthed, er risikoen 
for at blive ramt af arbejdslede i stedet 
for arbejdsglæde stor. Det er sjovt, at vi 
bruger så meget energi på at forberede 
og researche op til en ferie, men det er jo 
hverdagen, der fylder mest i vores liv, og 
den går vi ikke så meget op i.”

Mød E-Akademiets 
nye eksperter
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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. 

Lasse Berg 
Retail Manager hos Capi

Har du endnu ikke opdaget det, finder du nok 
snart ud af, at jeg … skal være far for anden 
gang. Denne gang til en lille datter, der er klar til 
levering sidst i september. 

Derfor kan du glæde dig til, at … se mig i 
lufthavnen med babygylp på skjorten.

Jeg lærer aldrig at … forstå, hvorfor min kone er 
så dygtig til at tydeliggøre alle de ting, jeg åben-
bart aldrig lærer. 

Folk tror altid, at jeg … er en meget finpoleret 
type, der gør alle de rigtige ting.

Men jeg vil gerne sige, at … der under facaden 
gemmer sig en ret dominerende drengerøv. 

Når jeg holder fri, kan du finde mig … på 
trampolinen med min søn, på racercyklen eller på 
golfbanen. Jeg er kun virkelig god til det første, 
men det er også det vigtigste. 

Der er få, der ved det, men ... jeg har altid 
været misundelig på håndværkere. Derfor elsker 
jeg at lave ting med mine hænder, hvor man kan 
se fysiske resultater frem for omsætningstal og 
KPI’er. Det er senest kommet til udtryk gennem en 
større husrenovering. 

Jeg har først for nyligt opdaget … at 
stædighed kan være en positiv egenskab. I sommer 
gennemførte jeg cykelløbet La Marmotte, og det 
var udelukkende takket være stædigheden, jeg 
kom op på toppen af Alpe d’Huez. 

Det bedste ved CPH er, når jeg rejser selv. Et af 
mine store forbehold ved at tage jobbet her var, 
om det ville blive for deprimerende at se alle de 
mennesker, vi sender af sted, uden selv at rejse 
med. Det gik heldigvis hurtigt over.

Det bedste ved at arbejde i lufthavnen er…
stemningen!


