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Kære læser,

Hvor var det dejligt at møde så mange af jer til Diplomfesten i VL-
Terminalen i slutningen af maj. Tusind tak for en fantastisk aften 
og for at tage så godt imod mig. Det var en fornøjelse at få lov at 
sætte ansigt på mange af jer og fejre jer på behørig vis. Tusind tak 
for, at I hver dag gør en kæmpe indsats for vores mange gæster. 
Det er blandt andet derfor, at Københavns Lufthavn vandt prisen 
som Nordeuropas bedste ved årets Skytrax-prisuddeling i marts. 
Det er jeg så stolt af!

De næste par måneder kommer jeg til at dedikere en hel del 
tid med arbejdet omkring udvidelsen af Terminal 3. Den første 
del skal stå færdig om fire år, og vi er allerede godt i gang med 
at skærpe de kommercielle tanker om det nye byggeri. Retail-
branchen udvikler sig i rivende fart, og vi skal sikre os, at vi fortsat 
er et skridt foran og matcher vores gæsters behov og ønsker. Det 
er et meget spændende arbejde, og jeg glæder mig til at kunne 
indvie jer i detaljerne, når arbejdet skrider frem.

Til slut er der blot at sige, at vi med sommerens komme går vores 
absolutte højsæson i møde. Påsken har været en forsmag på 
lidt af det, vi har i vente, hvor over en million gæster rejste mod 
fjernere himmelstrøg. I år tæller flyselskabernes sommerprogram 
23 nye ruter ud i verden, og med det forventer vi også en af de 
mest travle sommerperioder nogensinde. Jeg håber, I alle vil 
hjælpe til, at vores gæster får en god oplevelse og service – præcis 
som I plejer.

Pia Jeanette Lynggaard
Direktør for CPH Airport Sales & Marketing
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Fine priser til lufthavnen

Under årets ’The Moodies’, hvor det 

bedste inden for sociale og digitale 

medier kåres blandt lufthavne og 

’tra vel retail’, har lufthavnen vundet 

prisen for ’Best Use of Social/Digi-

tal Media’, ’Best Use of Instagram’ 

og ’Best Launch’ i forbindelse med 

lanceringen af det nye område mellem 

Finger A og B. Derudover er CPH 

blevet kåret til Nordeuropas bedste 

lufthavn under årets ’World Airport 

Awards’, som afholdes af Skytrax. En 

stor cadeau til alle medarbejdere på 

tværs af virksomheder og myndighed-

er, der hver dag arbejder for at skabe 

de bedste oplevelser for passagererne. 

Ny podcast

’Du lytter til lufthavnen’ er CPH’s nye 

ugentlige podcast for alle 23.000 

havnekortindehavere. Indholdet er 

nyhedsbåret og fra lufthavnens egen 

verden med fokus på driften: Bygge-

rier, lanceringer, hvordan ser trafik-

ken ud, krydret med korte indslag i 

den lettere genre: er der spændende 

gæster og gode havnekort-tilbud? Alle 

CPH’s samarbejdspartnere vil løbende 

blive indbudt til at være med. ’Du 

lytter til lufthavnen’ er med andre ord 

CPH’s ugentlige nyhedsoverblik – af 

lufthavnen, for lufthavnen. Find den, 

hvor du henter dine podcast.

Nye enheder

Copenhagen Souvenir & Design 

Design Letters 

Nordic Gastronomy

Klimaprojekt i Laos

I forbindelse med den nye klima-

strategi, som skal lede lufthavnen i en 

grønnere og mere klimavenlig retning, 

har CPH indgået et samarbejde med 

den internationale NGO, Nexus for 

Development, der producerer og 

distribuerer effektive og sundhedsven-

lige komfurer til lokalbefolkningen i 

Laos. Med de nye komfurer reduceres 

forbruget af træ, hvilket mindsker 

fældning af skovarealer – det samme 

gælder for udledningen af CO2. 

Gennem projektet udledes målbart 

mindre CO2, der svarer til lufthavnens 

udledning. Initiativet betyder dermed, 

at lufthavnen allerede fra i år bliver 

CO2-neutral. 

Akvarium i WOK

WOK har fået et stort og flot akvari-

um, som nu pryder Terminal 2 landside 

til glæde for både store og små. 

Akvariet indeholder 5760 liter vand 

og er dermed et af Danmarks største 

saltvandsakvarier – fyldt med farverige 

fisk og koraller, blandt andet en lille 

’lufthavnsfisk’ i lufthavnens farver. 

Efter en konkurrence blandt lufthavn-

ens følgere på Facebook fik den blå og 

gule fisk navnet ’Blue Sky’. 

Pandaerne er landet

Den 4. april omkring kl. 18:40 tog 

lufthavnen imod to længe ventede 

gæster, der kom hele vejen fra Cheng-

du-provinsen i Kina. Pandaerne, Xing 

Er og Mao Sun, havde 500 kilo bambus 

med på madpakke til rejsen, og efter 

at have været undervejs i et helt døgn 

var CPH sidste stop på rejsen, inden de 

blev indlogeret i deres nye hjem i Zoo. 

•

•

•

•

Siden sidst
4. juni indviede H.K.H. Kronprins Frederik 

Finger E, det største byggeri i nyere tid i 

Københavns Lufthavn. Her er, hvad der 

ellers er sket i andet kvartal.
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Finger E er klar 
til take-off
36.000 kvadratmeter, 13 gates og en helt ny 
paskontrol. Finger E er et centralt led i CPH’s 
omfattende plan mod 40 millioner rejsende, 
og i begyndelsen af juni kunne første del 
af den nye finger endelig tages i brug. Rå 
i looket, med specialdesignede stole og to 
gigantiske kunstværker af HuskMitNavn og 
Alexander Tovborg.
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Ikke siden byggeriet af Terminal 3 i 
begyndelsen af 1990’erne har CPH taget 
hul på et mere omfangsrigt projekt 
end Finger E. Et projekt, der efter fem 
år og adskillige tilpasninger endelig 
kunne sende de første gæster af sted i 
begyndelsen af juni. ’En flot, voluminøs 
bygning med god lyssætning og grønne 
træer’ siger Henrik Vahlun, projektchef i 
afdelingen Capacity Projects i CPH.

”Det er blevet en meget helstøbt byg-
ning. Den er rå, men også med mange 
fine detaljer, der gør det til et fedt sted 
at være som passager,” siger han.

4. juni blev første fase af bygningen 
indviet med syv gates til flyene, et kon-
torhus og en 2.200 m2 stor bygning til en 
ny paskontrol. H.K.H. Kronprins Frederik 
stod for det traditionelle snoreklip, mens 
både Frank Jensen, Københavns Over-
borgmester, og Ane Cortzen, tv-vært, 
holdt tale for de 250 indbudte gæster. 
Efter planen skal anden fase med yder-
ligere seks gates til primært de store, 
interkontinentale fly stå klar næste år.

Ny eksklusiv stol
Som altid når lufthavnen skyder knop, 

gælder det om at få det nye til at blende 
ind i det eksisterende på en sådan måde, 
at det stadig får sin egen identitet. 

”Alle fingre må godt være forskellige 
herude. Når man lander, er det en god 
ting, at man kan se, hvor man er henne i 
lufthavnen, og den tankegang har vi fort-
sat herude. Derfor gav det god mening, 
at Finger E, ligesom mange andre dele 
af lufthavnen, blandt andet får sit eget 
møbel,” forklarer Henrik Vahlun.

13 danske møbelfabrikker deltog i 
konkurrencen om den nye stol, men det 
var virksomheden Marcus Pedersen, der 
løb med sejren. Bag formgivningen står 
industrieldesigner Sara Clement, som 
har skabt en robust, langtidsholdbar 
og æstetisk smuk skalstol. Selvom hun 
har skabt masser af instrumenter til 

lufthavne, er det første gang, hun har 
designet et decideret siddemøbel. En 
spændende opgave, men også udfor-
drende, siger hun, fordi det langt fra er 
nok blot at tegne noget, der er smukt.

”Det møbel, vi har budt ind med, er 
moderne og tidsløst og skåret helt ind til 
benet, hvor form og funktion mødes i få 
men essentielle detaljer. Noget af det vig-
tige, når man tegner til en lufthavn, er, at 
æstetik, funktion og holdbarhed spiller 
tæt sammen,” forklarer hun.

Kunst i verdensklasse
Foruden de nydesignede stole er også 

to kæmpe kunstværker udarbejdet spe-
cielt til fingeren.

En glasmosaik af den unge kunstner-
komet Alexander Tovborg og et 26 meter 
langt vægmaleri af HuskMitNavn. Med sit 
mytologiske motiv af en sfinks i et vildt 
landskab og med en sol, der spadserer 
hen over himlen, minder Alexander 
Tovborgs værk os om, at tilstande er 
foranderlige, herunder også den, man 
som rejsende befinder sig i i lufthavnen – 
hvor transitten begynder og nye eventyr 
venter. 

”Jeg spurgte mig selv, hvilket dyr der 
bedst kan relatere til en lufthavn. Svaret 
er Sfinxen. Så mange spørgsmål: Huskede 
jeg mit pas? Hvornår går mit fly og fra 
hvilken gate? Jeg havde lyst til at lave en 
parallel til en fabel, som alle mennesker 
kan forholde sig til. Halvt dyr og halvt 
menneske, halv kvinde og halv mand. 

Sfinxen er forankret i europæisk kultur 
og udsprunget fra oldtidens Assyrien og 
Egypten. Det gør den til et symbol, der 
forbinder kulturer,” siger han selv om 
opgaven. 
Også street art-kunstneren  HuskMit Navn 
har leveret et gedigent værk med 
tydelige referencer til lufthavnen. Det 
26,4 meter lange og 2,4 meter høje 
værk portrætterer således en række af 
lufthavnens forskellige typer af gæster. 
Her er den overlæssede børnefamilie, 
den travle forretningsrejsende og parret, 
der er på vej på kærlighedsferie. På den 
måde minder værket os om, at der er 
plads til alle i lufthavnen. Uanset hvem vi 
er, og hvor vi kommer fra. 

Vendingmaskiner 

på vej

Da en stor del af afgangene fra 
fingeren bliver langdistancefly, vil 

trafikken følge et særligt mønster. De 
kommer ind tidligt om morgenen og 
flyver først videre omkring frokost. 

Det betyder, at flowet varierer meget. 
Løsningen bliver derfor til en start 
vendingmaskiner og selvbetjente 

kaffe automater på den kommercielle 
del af de nye kvadratmeter. På sigt 
vil en ny TAX FREE-butik også blive 

tilføjet.

Modsatte side. H.K.H. Kronprins 
Frederik indviede Finger E sammen 
med tv-vært Ane Cortzen, Overborg-
mester Frank Jensen og Alexander 
Tovborg, kunstneren bag den store 
glasmosaik.

Denne side. Det er ikke første gang, 
kronprinsen indvier et byggeprojekt i 
lufthavnen. I 1998 klippede han snoren 
til Terminal 3, mens hans morfar, Kong 
Frederik den 9., indviede Terminal 2 i 
1960.
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Hvad var dine tanker bag stolen?
”Jeg ville gerne skabe en stol, som kunne holde nu og i 

fremtiden, både hvad angik æstetik, robusthed og holdbar-
hed. Funktionen, der kendetegner møblet, er bygget op som 
et mo dulsystem, så siddepladserne kan opbygges efter behov. 
En anden ting er selve skallen, der er presset ud i ét stykke 
aluminium og polstret i enten uld eller læder på forsiden. Alu-
miniummen spiller godt op imod Finger E’s arkitektur, der har et 
ærligt udtryk og er præget af naturlige materialer. Samtidig er 
miljøet i lufthavnen hårdt, og møblerne skal kunne tåle en del 
slid. Aluminium patineres smukt, hvorimod en malet overflade 
hurtigt vil blive grim at se på.”

Hvad var de største udfordringer i forhold til at få designet til 
at gå op?

”At få kombineret de mange krav der er til møblet, for at det 
kan stå i lufthavnen. For at gøre det så rengøringsvenligt som 
muligt er samlingerne placeret, så der ikke kan løbe noget ned 
i dem, og der er heller ingen synlige skruer. Ofte er et møbel 
lavet til at blive samlet én gang, men at lave noget, der skal 
kunne skilles ad og samles igen flere gange, er svært.” 

Hvordan var det vinde konkurrencen?
”Det har været helt vildt. Det kan jeg slet ikke sætte ord 

på endnu. Nu glæder jeg mig bare helt vildt meget til at se, 
hvordan folk bruger stolen. En ting er alle tankerne bag, men 
at se folk bruge den i virkeligheden er så spændende. At tegne 
et møbel, der kommer til at stå lige netop her, er en kæmpestor 
ære.” 

I lufthavnen er det ikke nok, at 
en stol er smuk. Den skal også 
have en funktion, der gør, at 
den kan genbruges, når nye 
behov opstår. Sara Clement fra 
designvirksomheden Marcus 
Pedersen, har designet Finger 
E’s nye, eksklusive stol.

’Kæmpestor ære’ 
at tegne en stol 
til lufthavnen

Øverst. Den nye stol er enten polstret 
i uld som her eller i læder og kan ud-
skiftes og ombetrækkes efter behov.  

Nederst. Aluminiumsskallen, der 
udgør stolens ydre, dybtrækkes på 
fabrikken. En proces, der giver skallen 
sin fordybning. 
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”Ideen er, at I egentlig ikke får noget at 
vide. I får udleveret et boardingkort og 
bliver bedt om at finde hen til jeres gate. 
Mere vil vi faktisk ikke sige om dagens 
program, da vi har brug for jeres umid-
delbare reaktioner på turen.”

Ann Christinn Enegaard, projektchef i 
Capacity Projects hos CPH, byder mor-
genens frivillige ’passagerer’ velkommen 
i Transfercenteret, inden den såkaldte 
ORAT-test for alvor begynder. Om en lille 
måned åbner lufthavnens nye Finger E 
for offentligheden, og i dag skal holdet 
bag teste, om de mange års arbejde 
med fingeren nu også har givet pote. Er 
skiltningen intuitiv for passagerene, kan 
Falck komme igennem den nye grænse-
kontrol med kørestole og fungerer 
indtjekningen for handlingselskaberne? 
Boardingkort til San Francisco med det 
fiktive SAS-fly TTT100 bliver udleveret, 
hvorefter 15 frivillige sendes af sted i fire 
hold - tre ’almindelige’ grupper samt en 
gruppe med ’handicappede’ i kørestol og 
Falckbil. Dagens test giver således også 
Politi, Told, Falck, Security, handlere og 
buschauffører mulighed for at afprøve 
de nye arbejdsrutiner, inden de rigtige 
gæster kommer, og alt skal gå hurtigt og 
smidigt. En af dem, der er med på testen 
i dag for Falck, er Jesper Kock Bächlund. 
I over tyve år har han assisteret rejsende 
med mentale eller fysiske handicap til 
gate og fly, og for ham giver det særligt 
god mening at være med i dag. Om en 
uges tid skal han undervise resten af sine 
kolleger i, hvordan de nye forhold er i 
E-fingeren. 

”Det er supergodt at kunne se det 
med egne øjne og vide, hvad det er, vi 
skal være OBS på, når vi har passagerer 
med. I stedet for at sidde og kigge på 
oversigtskort og gætte sig frem, er det 
fantastisk at være med i dag og notere 
alt det, vi har brug for at formidle vi dere 
til vores kolleger,” siger han, mens 
han skubber kørestolen med Connects 
udsendte gennem terminalerne mod 
Finger E. 

Afgørende observationer
Vejen til den nye, store paskontrol går 

nemt. Dørene åbner, som de skal, og det 
er let at orientere sig om, hvilken pasboks 
man skal vælge. Ved toldkontrollen på 
den anden side af pasboksene opstår der 
dog lidt kaos. Passagen er smal, skilt-
ning en endnu ikke fuldt implementeret 
og uden diskretionslinjer. Der justeres 
også fortsat på det mobile udstyr.

”Hvis der kommer mange mennesker 
igennem her på samme tid, bliver det nok 
lidt kaotisk,” pointerer han. 

Da vi når sikkert forbi tolden, spejder 
han efter gaten, som er let at finde. 
Elevatoren virker også, ’lydløs og rum-
melig’, som han noterer sig, mens han 
triller kørestolen videre mod gaten og 
kontrol af boardingkort. I skrankerne 
venter imødekommende personale fra 
SAS, der sikrer, at alle kommer af sted ud 
i busserne på vej mod flyet. Her slutter 
turen, desværre. En ægte rejse til USA er 
desværre ikke inkluderet i dagens test. 

Parallelt med testen er ansatte fra 
Brand & Redning og Security også i fuld 
gang med at lære bygningen, tilkør-

selsvejene og indgangene at kende. De 
øver blandt andet rutiner for brand-
slukning, og når personer i terminalen 
har brug for hjælp. Efter begge test 
samles dagens input op i plenum. Kom-
mentarer bliver noteret og nuanceret, og 
der er bred enighed om, at det har været 
udbytterigt for alle parter. 

”Vi har haft nogle vellykkede øvelser, 
hvor kolleger og samarbejdspartnere har 
fået kendskab til kompleksiteten i byg-
ningen. De folk, der skal bruge fingeren 
som ny arbejdsplads, er med andre ord 
langt bedre rustet til at yde en hurtig 
indsats og skabe en høj sikkerhed fra dag 
ét,” fastslår Helene Anisimov, Fire Safety 
Asset Manager, der har været ansvarlig 
for testdelen af Brand & Redning.

Nu kan de rigtige passagerer bare 
komme an. 

Bag om testen

ORAT-test, som testen hedder, står for 
Operational Readiness Activation and 

Transition. En test, hvor en hel alminde-
lig dag i lufthavnen blev gennemspillet, 
forklarer Ann Christinn Enegaard, pro-

jektchef i Capacity Projects hos CPH.

”Det var ikke tekniske test af, om 
tingene fungerede, som de skulle, men 

i stedet test af, om de personer, der 
skulle bruge bygningen og dens funk-
tion, kunne anvende den og forstod 

processerne. Derudover handlede det i 
høj grad også om træning og kendskab 
til den nye finger. Vi har lavet en stor 
forandring herude, som vi gerne ville 
invitere folk, der skal arbejde herude, 
ordentligt ombord i,” forklarer hun.

Connect tester Finger E

En måned før lufthavnens nye finger slog dørene op for 
passagerer, fik Connect lov til at følge en omfattende test af 

byggeriets centrale funktioner og processer. 
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Legeplads
for

Machine learning, kunstig intelligens, droner, 
3D printere og chatbots. CPH skal i fremtiden 
være længst fremme i bussen, når det gælder 
fremtidens teknologi. Derfor tester en ny 
afdeling alle de mange digitale muligheder, 
der på sigt kan bidrage til at gøre både drift 
og passageroplevelsen endnu bedre.

Selvom han kun er 120 centimeter høj, 
var han ikke helt til at overse. Klædt 
i hvidt og med store, sorte øjne skilte 
robotten Pepper sig væsentligt ud fra 
TAX FREE’s øvrige ansatte, da han i maj 
assisterede i #LookLab. Ved hjælp af et 
billede kunne han analysere køn, alder 
og hudtone og guide gæsterne til et køb 
af en foundation fra Yves Saint Laurent. 
Pepper var en såkaldt PoC, Proof-of-
Concept test, opsat af CPH’s nye Tech 
Office-afdeling, der på fjorten dage 
skulle undersøge, om robotter potentielt 
kunne skabe trafik i et shopping center. 
Det forklarer Louise Blomberg, Tech Lead 
i Tech Office i CPH.

”Formålet med vores afdeling generelt 
er at undersøge nye teknologier og se, 
om der er en måde, vi kan bruge dem til 
at forbedre kundeoplevelsen og driften 
på. I forhold til Pepper testede vi, hvor 
mange gæster der kom hen til ham, om 
han formåede at lave salg, om han kunne 
indgå i kompliceret snak, og om der kom 
flere over i området end før,” forklarer 

hun. Fagligt var han dog ikke altid lige 
god til sit arbejde, påpeger hun. Han 
gættede sjældent alder ret præcist, og 
hans foundation-råd var også ’så som så’.

”I denne sammenhæng var det dog 
ikke så væsentligt for os, om han var 
præcis. Det vigtigste var at teste poten-
tialet, og om de rejsende rent faktisk 
havde lyst til at bruge ham. Derudover 
vil han aldrig kunne erstatte det dygtige 
personale, og det kommer han heller 
aldrig til. Men måske han kan noget 
andet, som kan supplere,” siger hun.

Den konklusion må vi dog vente lidt 
med, for afdelingen er stadig i gang 
med at analysere på de indsamlede data, 
påpeger hun.

Kun det allernyeste
Selvom det selvfølgelig er vigtigt, at 

nogle af de projekter, Tech Office sætter i 
søen, bliver succeser, er det næsten ligeså 
værdifuldt hurtigt at kunne slå andre 
ihjel i den spæde begyndelse. Hver test 
må af samme grund makismalt vare tre 

måneder, hvorefter kontoret skal rykke 
videre til nye projekter. På den måde 
får lufthavnen hurtigt og billigt testet 
potentialet af forskellige teknologier. 
Er der noget at komme efter, kan andre 
afdelinger i CPH videreudvikle og modne 
projektet ud fra de findings, Tech Office 
har identificeret. Dermed undgår man 
at bruge penge, tid og kræfter på stort 
anlagte projekter, der måske var en god 
ide på papiret, men ikke implementer-
bart i virkeligheden. 

”Begge dele har værdi for os. Som 
lufthavn befinder vi os i en særlig 
position, hvor det, der giver mening i 
almindelige retail, ikke nødvendigvis gør 
det hos os,” forklarer Louise Blomberg. 

Ideer til projekterne kommer fra alle 
dele af organisationen, men før Tech 
Office for alvor bider på, skal den enkelte 
ide vurderes i forhold til tre parametre. 

”Vi ser først på forretningen bag, og 
om vi spreder os ud på hele lufthavnen. 
Dernæst kigger vi på, om ideen har en 
stakeholder-værdi, og til sidst om teknol-
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vilde
ideer

Pepper som guide

Et par lufthavne har allerede prøvet Pepper af, 

men aldrig som butiksassistent. Han har blandt 

andet hjulpet passagerer med at finde vej i 

lufthavne og informeret dem om flyafgange. 

Som retail robot er han dog stadig i et meget 

tidligt stadie. 

Flere vilde projekter 

fra Tech Office

Virtual Reality

CPH har testet om VR-teknologi kan bruges til at vedligeholde køretil-
ladelsen på banelegemet for at mimimere trafikken omkring flyene. 

Svaret er ja, men under testen blev flere personer køresyge, og det skal 
der findes en løsning på, hvis VR skal implementeres som endelig løsning.

Droner 

Droner giver et væld af muligheder. For eksempel kan de assistere i for-
hold til at inspicere hegnet omkring lufthavnen, overvåge parkeringshuse 
og melde ind, når skrald hober sig op, kontrollere banerne for sne og is 

eller overvåge bagage uden opsyn i terminalområdet. En kommende PoC 
skal undersøge potentialet.

Internet of Things

CPH har testet IoT på toiletter i form af en måler, der tjekker, hvor mange 
gange et specifikt toilet skylles ud. I stedet for at rengøre toilettet baseret 
på en tidsperiode, undersøger PoC’en, om IoT kan fortælle, hvornår toi-

lettet har behov for at blive rengjort. Desuden holder en anden måler øje 
med, om toiletdøren bliver åbnet, uden at toilettet skylder ud. Sker det 
flere gange i træk, kan det være en indikation på et ulækkert toilet, og 

der går en alarm hos personalet. På den måde er håbet, at IoT kan hjælpe 
personalet til at bruge resurserne smartere.

ogien allerede er implementeret andre 
steder. Er den det, scorer den lavt. Vi skal 
ikke teste noget, vi ved, virker. Vi skal 
have det helt nye – alt det som ikke er 
hyldevarer andre steder,” forklarer hun. 

Om Pepper har en fremtid i shopping 
centeret, må tiden vise. Men uanset 
hvad, kommer han ikke til at forlade 
lufthavnen lige foreløbig.

”Pepper er blevet min helt egen lille 
baby, så hvis han ikke skal ud og virke i 
CPH, får jeg en ny kollega på mit kontor. 
Så må jeg programmere ham til, at han 
kan slukke lyset for mig, når jeg fortæller 
ham, at jeg går,” siger hun og fortsætter.

”Men vi har dog allerede fået en fore-
spørgsel fra CPH’s kommercielle direktør, 
Peter Krogsgaard, der er interesseret i 
at skabe flere ’magic moments’ for vores 
passagerer. Her passer Pepper perfekt 
ind, så jeg mit bedste bud vil være, at jeg 
kommer til at skulle give afkald på ham 
relativt hurtigt.”

9
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Lauritzens 
arkitektoniske 
genistreger



Vilhelm Lauritzen var en af Danmarks mest betydningsfulde 
arkitekter og manden bag flere genistreger i lufthavnen. Det 
var ham, der lagde jatobatrægulvet, installerede de runde 
ovenlysvinduer og skabte den ikoniske VL-Terminal, som i 
år kan fejre 80-års fødselsdag. I den anledning ser Connect 
tilbage på den poetiske modernist, som mere end nogen 
anden har haft betydning for lufthavnens visuelle udtryk. 



Måske kender du ham ikke af navn, men 
du kender helt sikkert hans bygninger. VL- 
Terminalen, spillestedet Vega, Radiohuset på 
Frederiksberg og Daells Varehus for blot at 
nævne nogle få. Vilhelm Lauritzen var en af 
dansk arkitekturs mest markante skikkelser og 
uden sammenligning den mest betydnings-
fulde arkitekt i lufthavnens historie. Foruden 
den gamle terminal fra 1939 tegnede han også 
Terminal 2, og med dén lagde han nogle af de 
arkitektoniske grundsten til, hvordan resten af 
lufthavnen siden hen har udviklet sig.

”Han er absolut en af de vigtigste moderne 
danske arkitekter. Arne Jacobsen er nok den 
mest kendte, vi har, og som også har lavet 
nogle af de mest kendte værker, men Laurit-
zen kommer absolut lige efter,” fastslår Kjeld 
Vindum, lektor ved Institut for Bygningskunst 
og Kultur på Arkitektskolen i København.

Den gamle lufthavnsterminal, der siden 
er blevet navngivet efter arkitekten selv, 
vandt Lauritzen udbuddet på over netop 
Arne Jacobsen. I dag er bygningen fredet og 
fungerer primært som Dronning Margrethes 
VIP-terminal, når hun modtager besøg af uden-
landske statsoverhoveder. Men det er også 
her, lufthavnens Security-medarbejdere bliver 
uddannet, og arrangementer som Diplom-
festen for Retail Academy bliver afholdt.

Midt i en brydningstid
For at forstå hvor banebrydende termi-

nalen faktisk var, er man nødt til at se den i 
sin samtid. Den er fra en brydningstid, hvor 
arkitekturen længe havde fokuseret på byg-
ningernes form og detaljerigdom. Få år før 
terminalen stod færdig, blev Christiansborg 
opført på ny og vidner om, hvor anderledes 
Lauritzen tænkte, da han satte stregerne til 
terminalen. Hvor Christiansborgs barokke 
udtryk er tungt og solidt, er VL-Terminalen 
tegnet med en æstetisk følsomhed og et 
altoverskyggende fokus på funktionalitet. 
Dermed skrev bygningen sig også ind i histo-
riebøgerne som et af Europas tidligste og mest 
markante modernistiske manifestationer. Her 
har alle detaljer har en funktion. Bag hvert 
dørhåndtag er en stålplade monteret, som 
forhindrer damernes fingerringe i at ridse 
selve døren, 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 det meget rene udtryk, bygningen har. 
Profilen på dørkarmene går igen gennem hele 
bygningen, og farvevalget er gennemtænkt, 
så det subtilt indikerer det, vi i dag kender 

som Airside og Landside. Og så er der loftet. 
Med sine 12.500 masonitplader, der bugter sig 
gennem den gamle ankomst- og afgangshal, 
sørger det for en god akustik i det enorme rum 
og er en af de mest bemærkelsesværdige detal-
jer, som terminalen er fuld af.

”Lauritzen var meget elegant i sit virke, og 
det ses tydeligt i den gamle lufthavnstermi-
nal. Han arbejdede altid med kurver, og det 
bølgede loft var typisk ham. Han var med til 
at føre opgøret mod ornamenter og alt det, 
der var overflødigt, og ledte Danmark mod 
en ny arkitektur, som han var med til at give 
en særlig drejning i Norden,” forklarer Kjeld 
Vindum.

Trægulv og ovenlys
Da Lauritzen i 1956 skitserede Terminal 2, 

satte han stregerne til endnu en arkitektonisk 
præstation, forklarer Thomas Scheel, partner 
hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter, der i dag 
fører arven om funktion og design videre efter 
Lauritzens død i 1984. For nogle af bygnin-
gens centrale detaljer har lige siden spillet en 
afgørende rolle for lufthavnens visuelle udtryk, 
når nye udvidelsesprojekter er blevet sat i søen.

”Han lavede en arkitektonisk genistreg, da 
han valgte at lægge et stengulv i den del af 
bygningen, der vender ud mod gaden. Det gør, 
at man stadig føler sig som en del af byen og 
livet ’udenfor’, når man kommer ind i termi-
nalen. Men så snart, du går over tærsklen til 
sikkerhedskontrollen, skifter belægningen til 
et trægulv. Det er et skalaskifte, der gør, at 
du føler dig tryg i din rejse. Gulvet er på den 
måde afgørende for, at stemningen skifter, og 
det virker stadig den dag i dag. Du føler dig 
speciel, når du har tjekket ind - nu er du blevet 
’en passager’. Det er virkeligt godt tænkt, 
og alle arkitekter, der siden har arbejdet for 
lufthavnen, har fastholdt det greb,” siger 
Scheel, der selv har stået i spidsen for teg-
ningerne til Terminal 3 på vegne af Vilhelm 
Lauritzen Arkitekter. At løfte arven fra mes-
teren selv og gøre ham kunsten efter har da 
også været noget af det største, Thomas Scheel 
har været med til gennem sin karriere. 

”Den bygning betød så meget. Vi følte alle, 
vi skulle leve op til Vilhelm Lauritzens arv og 
hans mesterværker her i lufthavnen, så vi var 
hårdt spændt for og knoklede på for, at det 
skulle lykkes.”

Terminal 2 rummer også en anden genialitet, 
påpeger han, der siden er blevet cementeret 
som endnu et af lufthavnens helt særlige 
karakteristika. De runde ovenlysvinduer, som 
Lauritzen skabte til loftet i bygningen, og som 

1. De runde ovenlysvinduer i 
Terminal 2 giver en dybde til 
rummet og bringer dagslyset 
i spil langt inde i terminalen.

2. Foruden at tegne selve 
bygningen var Vilhelm 
Lauritzen ofte en af de 
ledende kræfter i designet 
af bygningernes interiør. 
I tæt samarbejde med 
møbeldesigner Finn Juhl  
formgav han alt fra dørgreb, 
gelændere og askebægere til 
lamper, sofaer og skranker i 
VL-Terminalen.

3. Trappen, der leder den 
rejsende op på 1. salens bal-
kongang, er drejet nogle få 
grader ud i hallen. Den svage 
drejning gør, at trappen 
næsten virker som et møbel, 
der er stillet let ind i den 
gamle VL-Terminal.
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siden er blevet brugt igen og igen som element 
i de nyere byggerier. 

”De cirkulære vinduer i loftet er små i for-
hold til det store rum, men proportioneringen 
gør, at rummet bliver velproportioneret. Når 
man ser dem på den taktfaste række, fornem-
mer man, hvor udstrakt rummet faktisk er. 
Alligevel er det et behageligt rum at være i, og 
det skyldes blandt andet dagslyset, der når ned 
gennem hele bygningen,” påpeger han.

Evolutionær tegneproces
Vilhelm Lauritzen blev uddannet arkitekt i 

1921 og grundlagde sin tegnestue af samme 
navn året efter. Privat var han dybt fascineret 
af sommerfugle, og han har engang sagt i et 
interview, at hvis han ikke var blevet arkitekt 
med sommerfugle som hobby, havde han nok 
læst zoologi og tegnet i sin fritid. Alligevel blev 
naturvidenskaben også et omdrejningspunkt 
professionelt. Han havde samme naturvi-
denskabelige tilgang til en byggeproces, som 

når han studerede sommerfugles livscyklus i 
sin fritid. Kigger man skitserne igennem fra 
den første lufthavnsterminal, ser man også en 
tydelig, organisk udvikling. Blyantstregerne 
viser en nysgerrig færd, der til sidst finder frem 
til bygningens optimale design – en form for 
evolutionær rejse, der på den måde afspejler 
naturens. Men for Lauritzen var arkitekturen 
også anvendt kunst – den var for folket og ikke 
for de få. I hans tegninger er der således også 
et tydeligt ideal om, at rum og form skal holde 
gennem generationer, og det er netop det, der 
gør, at hans bygninger den dag i dag fremstår 
så moderne, fastslår Thomas Scheel.  
”Han var eksponent for en ydmyg tilgang til 
arkitekturen men med en høj æstetisk værdi. 
Han byggede til folket, ikke eliten, og både 
den gamle VL-Terminal og Terminal 2 er helt 
enkle på en enormt raffineret måde. At tegne 
en bygning, der kan fremstå nutidig selv 80 år 
efter, den blev bygget, er en drøm for enhver 
arkitekt.”

1. Vilhelm Lauritzen samlede 
på sommerfugle og elskede 
at bruge sin fritid på at stu-
dere de bevingede dyr. Han 
var aktiv i sin virksomhed 
indtil 1969 og døde 15 år 
senere i 1984, 90 år gammel. 

2. Bølgeloftet i den gamle 
terminal har en stor robust-
hed på trods af sin tykkelse 
på kun 12 centimeter. Ople-
vet fra hallen bidrager loftet 
med en lethed, som var det 
et klæde, der er ved at blæse 
væk i Amagers vind.

1

Min tanke er fri

Den gør hvad den vil;

Og fri er den fordi

Kun jeg ved hvad den gør.

Jeg misunder ofte min tanke.

Vilhelm Lauritzen, 1911, skoleopgave 
på Sorø Akademi
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Det tegnede han også

Nørrebro Teater (1931-32)

Radiohuset på Frederiksberg (1937–46)

Folkets Hus på Vesterbro (det nuværende Vega, 

1935–56)

Daells Varehus (det nuværende Hotel Sankt Petri) i 

Indre By (1935)

Gladsaxe Rådhus (1937)

Shellhuset (1950–51)

Danmarks ambassade i Washington D.C. (1960)

Funktionalisme 
& 

modernisme

Funktionalismen var karakteriseret ved klassis-

ke hvide bygninger med svungne former, som 

brød det stramme udseende og gav overflad-

erne form. Tænk eksempelvis på loftet i VL- 

Terminalen. Funktionalismen bærer desuden 

på en æstetisk følsomhed med en stærk hen-

visning til det funktionelle og taler til individet.

Under modernismen, som Terminal 2 er et 

fantastisk eksempel på, aflyste man den mere 

følsomme tilgang til byggeriet og blev mere 

præcis i formsproget. Modernisterne tog 100 

procent afsæt i det funktionelle og talte til 

helheden i samfundet. 

2

15

Connect — Et indblik i CPH  |  Juni  |  2019



Ny tilbygning 
slår sløjfe om 
lufthavnens 
arkitektur

Hvordan tegner man en tilbygning 
til lufthavnen, der skal ligne en, som 
altid har været der, og som æstetisk og 
funktionelt smelter sammen med de 
øvrige bygninger i en smuk harmoni? 
Man kondenserer lufthavnens arkitektur 
og koger en gedigen fond af det bedste. 
Det var i hvert fald, hvad arkitektfirmaet 
Vilhelm Lauritzen Arkitekter gjorde, da 
de tegnede vinderforslaget i konkurren-
cen om at sætte stregerne til lufthavnens 
historisk store udvidelse. En 80.000 
kvadratmeter stor tilbygning mellem 
Finger B og C, der efter planen skal byg-
ges i to etaper, hvoraf den første skal stå 
klar i 2023. Det fortæller Simon Natanael 
Svensson, partner hos Vilhelm Lauritzen 
Arkitekter, der ikke lægger skjul på, at 

Det er Lauritzens egen tegnestue, 
Vilhelm Lauritzen Arkitekter, der har 
tegnet vinderforslaget til den 270 
meter lange udbygning mellem Finger 
B og C. Gennem en grundig analyse 
af tidligere lufthavnsbyggerier har 
de formået at binde hele lufthavnens 
historie sammen i en arkitektur, der 
strækker sig helt tilbage til Lauritzens 
egen terminal fra 1939.
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Naturen indenfor

Naturen, byen og dagslyset har dannet 
grundlaget for inspirationen til den nye 

tilbygning. Loftet slipper diffust himmellys 
ind i det store rum og sender tankerne på 
himmelflugt til skyerne udenfor. Termina-
lens hjerte bliver en åben, lys plads med 
en stor have, der giver passagererne et 
hurtigt overblik og en flot udsigt mod 

landingsbanerne gennem det 270 meter 
lange vinduesparti. Fra pladsen løber et 

hovedflow med butikker, og langs facaden 
et torvehalsmiljø med restauranter, spise-

boder og butikker.

det har været lidt af en udfordring at få 
det hele til at gå op i en højere enhed.

”Vi skal bygge næsten 100.000 kvadrat-
meter til lufthavnen, som gerne skal føles 
som om, de altid har været der. At få den 
nye tilbygning til at høre hjemme i ’fami-
lien’ har været noget af det sværeste. Vi 
har løst det ved at binde hele lufthavn-
ens historie sammen og videreudviklet 
formgivningselementerne fra nogle af de 
eksisterende bygninger,” siger han. 

Før de satte sig til tegnebordet, lavede 
arkitekterne derfor en gennemgribende 
analyse af tre af de mest markante 
bygninger i lufthavnen, alle tegnet af 
Vilhelm Lauritzens egen tegnestue. Den 
oprindelige VL-Terminal fra 1939, Termi-
nal 2 fra 1960 og Terminal 3 fra 1998.

”Vi så på, hvilke særlige finesser, der 
kendetegner hver enkel bygning, og her 
spiller loftet en central rolle alle steder. 
Derfor har vi også haft særligt fokus på 
netop det i den nye tilbygning. Loftet 
kommer således til at binde det store rum 
sammen gennem greb og elementer, vi 
genkender fra de tre terminaler,” siger 
han. 

Hvor VL-Terminalen er kendt for dets 
bølgende loft, Terminal 2 for ovenlyset, 
er Terminal 3 udformet med et buet loft, 
der peger mod himlen som to flyvinger. 
Og det er netop de tre referencer, der nu 
smelter sammen i den nye terminalbyg-
nings loft og binder lufthavnen smukt 
sammen – fysisk, visuelt og historisk.

1. En af de første officielle 
visualiseringer af den nye 
terminal. Med 80.000 nye 
kvadratmeter bliver det 
det største byggeri siden 
opførelsen af Terminal 3. 

2. Bygningen set udefra giv-
er syn for sagn i forhold til, 
hvor stor den nye terminal-
udvidelse faktisk bliver. 

1 2
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Prisregn i
VL-Terminalen

Igen i år var der lækker mad, god 
musik og masser af drinks til årets 
Diplomfest for Retail Academy 
ultimo maj. Her blev alle vinderne af 
årets Mystery Shopping-konkurrence 
kåret og fejret på behørig vis, mens 
journalist Sigurd Kongshøj som 
ny vært guidede gæsterne sikkert 
gennem aftenen. Et særdeles 
vellykket arrangement med kollegial 
hygge og dans på tværs.

Sigurd Kongshøj er tv-vært og 
journalist og mest kendt for 
programmer som Taxaquizzen, 
Klipfiskerne og Rollator-ban-
den. Han interviewede blandt 
andet CPH’s administrerende 
direktør Thomas Woldbye i 
løbet af aftenen og satte gang 
i festen fra scenekanten.



Best sales team 2018

Ole Lynggaard

Best overall score 2018 
(nye enheder)

A.C. Perchs Thehandel 

Most 100% in 2018

Paul Smith

Host of the year 2018

Molo Kids 

Host of the year 2018 
(nye enheder)

Wolford



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 
ekstraordinær oplevelse. I hvert nummer 
af Connect zoomer vi ind på en af dem og 
beder vedkommende om at færdiggøre ti 
sætninger. 

Carl Fagerström, 

Store Experience Manager, Arket

Har du endnu ikke opdaget det, finder du nok 
snart ud af, at jeg… ved, hvad jeg vil have, og at 
jeg kan være ret stædig

Men du kan heldigvis glæde dig til… at se mig 
bryde ud i dans på butiksgulvet med et smil på 
læben

Folk tror altid, at jeg… er ældre, end jeg er 
Men jeg vil gerne sige, at… med drømme når 
man langt, og er man dedikeret nok, kan man 
opnå det meste

Jeg lærer aldrig, at… man ikke skal vente med 
deadlines til sidste øjeblik 

Der er få, der ved det, men... jeg kom på 2. 
pladsen i den svenske version af tv-programmet ’Til 
Middag Hos’ 

Jeg har først for nyligt opdaget, at… turen på 
cykel fra Nørrebro til lufthavnen er utrolig smuk

Når jeg holder fri, kan du finde mig… I 
Københavns gader, hvor jeg elsker at se på 
arkitektur med en cappuccino i hånden  

Det bedste ved CPH er… den positive stemning 
blandt kunder, der glæder sig til eventyr

Afslutningsvis vil jeg lige sige… at du skal 
huske at sortere dit affald, spise mere grønt, tale 
med en fremmed, ringe til dine forældre lidt 
oftere og give din bedste ven et knus


