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Pizza og pasta i gourmet-
udgaver er nu en realitet 
i CPH, efter at københav-
ner-fænomenet Gorm’s 
har åbnet en restaurant i 
T3. Selv ser grundlægge-
ren, Gorm Wisweh, det 
som en stor anerkendelse 
og en mulighed for inter-
national opmærksomhed.

Der skulle ikke meget overtalelse til, 
før Gorm Wisweh, pizzanørd, grund-
lægger og medejer af Gorm’s, sagde 
ja til at indgå et partnerskab med 
SSP om en restaurant i lufthavnen. 
Hvis ikke lufthavnens generelle mad-
profil var grund nok, så var mulighe-
den for at blive en del af et kæmpe 
internationalt show room det i hvert 
fald.

”Det jo et stort skulderklap, når SSP 
og en international organisation 
som lufthavnen kommer og spørger, 
om vi vil lege. Så kan man kun sige 

ja. Vi er helt klart i det for eventyrets 
skyld, og selv om vi ikke har nogle 
konkrete planer, ser vi det som et 
kæmpe springbræt mod resten af 
verden,” forklarer han.

PIzzA PÅ JAPANSK

Og noget kunne tyde på, at Gorm’s 
med sine gourmetpizzaer og pasta-
retter drømmer stort. I hvert fald 
har de i denne måned også åbnet en 
franchise i Fukuoka i Japan. Selv kal-
der de den for deres ’for sjov-fran-
chise’, fordi det stadig er surrealistisk 
at tænke på, at det danske pizza-
koncept nu er blevet lanceret over 
8.500 kilometer væk. Men det var 
faktisk samarbejdet med netop japa-
nerne, der betød, at Gorm Wisweh 
turde kaste sig ud i at åbne en filial i 
lufthavnen.

”Jeg var nervøs for, om man kunne 
overdrage noget til nogen, man ikke 
kan være 110 procent til stede for. 
Gorm’s er jo mit hjertebarn. Det kan 
virke abstrakt, hvordan jeg får alt 
det, jeg har i mit hoved, viderefor-
midlet til nogle andre, der skal stå 
for det i dagligdagen. Men det har 
vist sig, at det sagtens kan lade sig 
gøre.”

NYt MENUKORt

Selv om kærligheden til råvarerne, 
kulturen, stilen og kvaliteten er den 
samme, er der alligevel én stor for-
skel fra restauranterne i København. 
Menukortet. I lufthavnen er kunde-
segmentet markant anderledes end i 
hovedstaden, så folkene bag Gorm’s 
har arbejdet en del med sammen-
sætningen af smagene.

”SSP har analyseredskaber, vi aldrig 
før har haft adgang til, hvor vi me-
get specifikt kan gå ind og se på 
markedet i lufthavnen. Og så har 
vi også kunnet tage udgangspunkt 
i internationale madtrends, når vi 
har struktureret menuen. Vi har lagt 
vægt på, at det skal være genkende-
ligt, men det må også gerne prikke 
til gæsternes comfortzone.”

De næste par måneder bliver med 
Gorm Wiswehs egne ord derfor ’sær-
deles spændende’.

”Vores drug som kokke er jo at 
lave mad og se den tilfredshed, der 
kommer. Jeg glæder mig helt absurd 
meget til det og til at se, om vi kan 
præstere det, vi skal.”

ET VINDUE MOD VERDEN
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FORtSættES NæStE SIDE

1934 Rutekort 1975 Dronningefamilien

1958 Fødevarekiosk

Fra græsmarker og flyve-
maskiner, der kun fløj om 
sommeren til stewardesser, 
charter og et prisvindende 
shoppingcenter. Siden Kø-
benhavns Lufthavn sendte 
det første fly på vingerne i 
1925, er udviklingen gået 
stærkt for Nordeuropas 
største hub.

PIONéRtIDEN 1925-1939

En terminal opført i træ, et par 
hangarer, en ballonmast, en vandfly-
vebro og en række græsmarker, der 
kunne bruges som landingsbaner. 
Sådan så Københavns Lufthavn ud, 
da den blev indviet i 1925. Græsset 

på banerne blev holdt nede af en 
flok får, der blev gennet væk, når 
flyene skulle på vingerne.

I pionértiden skulle man være lidt 
af en vovehals for at flyve. Både 
piloter og de få passagerer, der var, 
sad ude i den fri luft, og i de første 
år fløj man kun om sommeren og 
helst i godt vejr. Men i 1930 blev 
radio- og vejrtjenesten dog så tilpas 
udbygget, at det var muligt at flyve 
hele året – selv om natten. Der blev 
indsat større fly, passagererne kom 
ind i en lukket kabine (og få år efter 
også piloterne), og herefter gik det 
stærkt.

Nye græsmarker og en ny hypermo-
derne terminal kom til, og 1939 blev 
et trafikalt rekordår for lufthavnen. 
Nye direkte ruter blev åbnet, og Det 
Danske Luftfartsselskab købte to sto-
re firemotorers Condorfly, der som 
noget helt nyt havde en stewardesse 
ombord til at servere forfriskninger 
under flyveturen.

INtERKONtINENtAL 1940-1972

Den 9. april 1940 kom krigen til Kø-
benhavns Lufthavn. Heldigvis undgik 
lufthavnen egentlige krigshand-
linger, og i 1941 anlagde man den 
første landingsbane i beton. I årene 
efter skød tre andre landingsbaner 
op sammen med et sirligt system af 
rulleveje. Da 2. Verdenskrig sluttede, 
var Københavns Lufthavn derfor en 
af Europas mest moderne.

Året 1946 var endnu en epoke i 
lufthavnens historie. Nu blev den 
interkontinental, da man åbnede 
flyruter til Amerika. Ti år senere i 
1956 rundede lufthavnen en million 
passagerer om året. Jetflyene kom til 

og afløste propelflyene. Det skabte 
basis for en helt ny type af flyselska-
ber: Charterselskaberne, der hvert 
år fløj titusindvis af skandinaver til 
Sydeuropa.

I 1960 indviede man den nye, store 
lufthavnsterminal, vi i dag kender 
som Terminal 2. Jetfly afgik nu 28 
gange om dagen, og pladsen blev 
snart for trang. En større udbygning 
gik i gang, som blandt andet bød på 
en ny indenrigsterminal, Terminal 
1’s østlige del, en ny finger (C) og en 
separat ankomsthal (bygningen mel-
lem Terminal 2 og 3).

I 1972 var antallet af starter og lan-
dinger steget til over 180.000 og 
passagerantallet rundede 8 millioner.

KNUDEPUNKt 1973-1999

Op gennem 1970’erne fortsatte tra-
fikken med at stige, men lufthavnen 
blev ikke udbygget yderligere før 
1982. Denne gang for at tilgodese 

REJSEGLÆDE 
GENNEM 
90 ÅR
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det stadigt stigende antal transitpas-
sagerer. Københavns Lufthavn skulle 
være deres favorit. Opholdet skulle 
være en integreret del af selve rejse-
oplevelsen, og vægten blev lagt på 
at skabe en afslappende oase for de 
internationale rejsende. Smuk arki-
tektur, skandinavisk design, venlige, 
lyse og komfortable omgivelser med 
masser af indkøbs- og adspredelses-
muligheder. I 1986 blev transithal-
len også udvidet og moderniseret 
– blandt andet med verdens første 
’rigtige’ lufthavns-shoppingcenter. 
Kimen til CASC var lagt.

I 1989 fulgte en ny hoved-indenrig-
sterminal (Terminal 1's vestlige del), 
og endelig i 1998 blev en række vig-
tige byggeprojekter færdige. En ny 
ankomsthal, et nyt moderne bagage-
sorteringsanlæg og en underjordisk 
international togstation for blot at 
nævne nogle få.

LUFtHAVNEN I DAG 2000+

Københavns Lufthavn er i dag Dan-
marks største arbejdsplads med 
23.000 mennesker ansat. I 2014 lag-
de 25,6 millioner passagerer vejen 
forbi, og hver dag går 70.000 rej-
sende igennem terminalerne. Der er 
ruter til 157 destinationer, hvor Lon-
don, Stockholm, Oslo, Amsterdam 
og Paris er blandt de mest populære, 
og over 70 forskellige flyselskaber 
letter og lander på banerne på Ama-
ger. CPH er også en af Europas mest 
punktlige lufthavne. Over 90 procent 
af alle fly afgår til tiden, og 87 pro-
cent af alle passagerer er igennem 
security på under fem minutter.

Københavns Lufthavn ligger faktisk 
også i toppen af mange undersøgel-
ser. Gennem de sidste par år har den 
fået titlen som Nordeuropas bedste 
lufthavn, Europas mest effektive 
lufthavn med den bedste bagage-
udlevering, verdens bedste security 
og verdensmester i ruteudvikling. 
Herudover er Københavns Lufthavns 
Shoppingcenter udnævnt som Euro-
pas bedste lufthavns-shoppingcenter 
fem år i træk (2008-2013) og er også 
blandt de bedste i verden.

Der er med andre ord masser af 
være stolt af, når det kommer til 
Københavns Lufthavn.
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For at kunne kreere smørrebrød på et så højt gastronomisk plan som 
hos Aamanns kræver det, at man kan lægge lige så meget entusiasme 
i en stykke spidskål som i en kalvemørbrad. Nu har gæster og ansatte 
i CPH mulighed for selv at smage efter på Aamanns nyåbnede restau-
rant på Nytorv.

Nogle ting dur bare ikke, når menuen står på 
smørrebrød. For eksempel citrongræs og ko-
riander. For det harmonerer ikke med basen. 
Rugbrødet. Og det er blandt andet dér, hem-
meligheden bag et hvert godt stykke smør-
rebrød ligger begravet, siger Adam Aamann, 
manden bag restaurant Aamanns, der serverer 
moderne versioner af det traditionelle smør-
rebrød. Faktisk behøver man heller ikke vende 
blikket mod andre verdenskøkkener – det dan-
ske frokostkøkken er rigt nok i sig selv, siger 
han.

”Danmark står generelt rigtig stærkt på fro-
kostfronten, og i mine øjne er smørrebrød 
vores største bidrag til verdensgastronomien. 
Vi har så mange fantastiske måder at tilberede 
maden på, lige fra forskellige sprængningsme-
toder, til røgvarer og fermentering.”

Indtil videre har Aamanns dyrket de danske 
frokosttraditioner fra de to spisesteder på 
Østerbro i København, men fra begyndelsen af 
maj har man også kunnet finde menu-klassike-
re som hønsesalat, tatar og rejer i en nyåbnet 
filial på Nytorv. 

”Det er et superspændende sted at være, og 
der er en eksklusivitet over lufthavnen, som vi 
er stolte af at være en del af. Vi ligger et frem-
ragende sted med den bedste udsigt ud over 
Københavns Lufthavn, så vi kunne ikke ønske 
os mere. Vi er på alle måder lykkelige over 
samarbejdet med SSP.”

SMAGEN I HØJSæDEt

Adam Aamanns succes med smørrebrød rækker 
efterhånden langt ud over Danmarks grænser. 
Restauranten og deli'en på Østerbro er nævnt 
i mange guidebøger, og hver sommer sætter 

hundredvis af turister tænderne i de æstetiske 
madder. Nøglen til populariteten skal findes 
i restaurantens tilgang til mad, mener ejeren 
selv.

”Vi går ikke på kompromis med råvarer, fordi 
smagen er vores pejlemærke. Man kan ikke 
lave noget, der smager godt, ud af halvdårlige 
produkter. Og så er det nødvendigt at kunne 
lægge samme entusiasme i en spidskål som en 
kalvemørbrad. Vi har en helt gammeldags og  
håndværksmæssig tilgang til mad, og vi be-
stræber os på at proppe kvalitet ned i alt, hvad 
vi gør.”

Aamanns er CPH’s første rendyrkede spisested 
for smørrebrød i mange år, og hvis man tror, 
at verden endnu ikke har fået øjnene op for 
de danske håndmadder, kan man godt tro om 
igen.

”Vi tror ofte, at turisterne synes, at rugbrød 
er meget specielt, men sådan er det altså ikke. 
Ryebread er totalt moderne i New York lige nu, 
ligesom Frankrig, Tyskland og hele Skandinavi-
en er med på bølgen,” siger han og undrer sig 
over, at der ikke har været mere fokus på den 
danske frokost-darling i lufthavnen før.

”Jeg ser virkelig frem til at lave noget, som jeg 
i hvert fald selv har savnet i lufthavnen. Veltil-
beredt, dansk kvalitetssmørrebrød.”

KÆRLIGHED TIL DE 
DANSKE FROKOST-
TRADITIONER

»Vi bestræber os på at 
proppe kvalitet ned i alt, 
hvad vi gør.«
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Nogle rejsende bruger masser af 
penge i CASC, mens andre slet ikke 
har pungen oppe af lommen, når de 
først er gået gennem Security. For 
at få et dybere indblik i de rejsendes 
shoppemønstre, gennemførte CPH’s 
analyseafdeling en fokusgruppeun-
dersøgelse i slutningen af januar. 
En undersøgelse, der bød på både 
aha-oplevelser og genkendelser, 
fortæller afdelingsleder Marion Lo-
bedanz Witthøfft. Helt overordnet 
var de dog vilde med lufthavnen.

”Generelt synes de, at det er en fed 
oplevelse at komme herud, og at vi 
har verden bedste lufthavn. Der er 
god plads, og der er hyggeligt. De 
er vilde med trægulvene og de store 
vinduer med udsigt til flypladsen, 
hvor man kan holde lidt øje med 
trafikken. Selv om de har travlt, kan 
de let finde rundt, og de elsker de 
mange danske varer og den høje 
service,” fortæller hun.

Det er da også ord som ’forkælelse’ 
og ’noget særligt’, de rejsende bru-
ger, når de bliver bedt om at beskri-
ve oplevelsen med at handle i CASC. 
Det er noget, de delvist planlægger 
og ser frem til. Det er her ferien star-

ter, og de tillader sig selv lidt ekstra 
shopping, når de er herude. Pengene 
sidder løsere, når ferien er begyndt, 
og derfor kan det være en god ide, 
at man i butikkerne gør noget sær-
ligt ud af at dyrke ’gæstfølelsen’, 
pointerer hun.

”Det handler i høj grad om at skabe 
en stemning, hvor de rejsende føler 
sig afslappede og velkomne. Det 
giver dem lyst til at handle, når folk 
er imødekomne og smilende. For det 
viser, at du er forberedt på, at de 
kommer.” 

I forvejen kan tiden i lufthavnen 

være stressende for nogle. Bekym-
ringer om, hvorvidt bagagen er 
checket rigtigt ind, om køen i securi-
ty er lang, eller om flyet afgår til 
rette tid, kan fylde meget. Men når 
først passagerernes håndbagage er 
sikkerhedsgodkendt, og de er nået 
gennem scannerne, melder ferie-
stemningen sig hurtigt.

”Når bekymringsbarriererne er væk, 
kommer lysten til at shoppe. Det er 
grundforudsætningen. Men man kan 
godt forsøge at forstærke følelsen 
gennem for eksempel gode tilbud 
og en fremragende service,” fastslår 
Marion Lobedanz Witthøfft.

StORt POtENtIALE I GAVER

Noget, der i særdeleshed overraske-
de i undersøgelsen, var, hvor stort 
hele gaveaspektet egentlig er.

”Det kom virkelig bag på mig, hvor 
meget de leder efter gaver, når de 
besøger os. Det kan være gaver, de 
skal have med på forretningsrejse 
til samarbejdspartnere, eller når de 
besøger venner og familie i udlan-
det. Det kan være på grund af dårlig 
samvittighed over for dem derhjem-
me. Børnene eller konen man har 

»Jeg mener faktisk, at 
vi undervurderer po-
tentialet i gavekøbene. 
Hvis man arbejder mål-
rettet med det, tror jeg, 
man kan omsætte for 
10-20 procent mere.«

HVAD 
KUNDERNE 
SIGER 
En lufthavn i verdensklasse og en stor efterspørgsel af 
gaveideer er nogle af de hovedpunkter, der kom frem, da 
CPH i januar gennemførte en stor undersøgelse om de 
rejsendes forbrugsmønstre i CASC.
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CItAtER FRA DE FEM KUNDE-
GRUPPER:

SHOPPING LOVERS: 

»Hvis jeg skal på ferie, forkæler jeg 
altid mig selv en smule – hvis jeg skal 
på forretningsrejse, forkæler jeg mig 
selv endnu mere!«

FRItIDSREJSENDE: 

»Jeg HADER shopping i mit daglige liv 
– men i lufthavnen er det anderledes.« 

FORREtNINGSREJSENDE: 

»Jeg kan godt lide at medbringe danske 
gaver til mine forretningsforbindelser.«

UNG REJSENDE: 

»Vi sidder tit bare ned med en kop 
kaffe og bladrer i vores rejseguide og 
taler om, hvad vi skal lave. Det er dér 
ferien begynder.«

EASY JEt REJSENDE: 

»Mine danske naboer i Spanien beder 
mig altid om at medbringe rugbrød, så 
jeg køber altid et par stykker i Lagka-
gehuset. Ellers køber jeg også lakrids til 
mine danske kolleger i London.«

været væk fra,” siger hun og peger endvidere på, at det 
gælder for alle typer af kunder – ældre som yngre.

”Behovet var meget større, end jeg troede, og jeg mener 
faktisk, at vi undervurderer potentialet i gavekøbene. 
Hvis man arbejder målrettet med det, tror jeg, man kan 
omsætte for 10-20 procent mere.”

Men det kræver, at man gør det nemt for de rejsende, 
pointerer hun. Dels kan man gøre det tydeligt, at hér er 
gaven til kollegaen, til familien, til dem der har passet 
huset eller hunden. Dels kan man på forhånd have pak-
ket varerne ind. Chokolade med sløjfe om, lakrids i en 
fin emballage og lækre gaveæsker til tøj, accessories og 
interiør.

”Kunderne gider ikke stå og vente på, at det bliver pak-
ket ind. Det er tiden for presset til, og så bliver venteti-
den ved kassen hurtigt et irritationsmoment,” konstate-
rer hun.

GæStER MED tRADItIONER

En anden væsentlig pointe i undersøgelsen var, at de 
rejsende ofte har faste traditioner, når de skal på ferie. 
De har som regel en fast rute gennem shoppingcentret 
og afviger sjældent fra det. Derfor kræver det også en 
indsats af butikkerne, hvis de skal kunne ’råbe dem op’.

”De rejsende går med en slags skyklapper på og gør det, 
de plejer. Derfor er det vigtigt, at man som butik gør 
opmærksom på sig selv. Her handler det i særdeleshed 
om facaden, der skal leve og være indbydende,” forklarer 
Marion Lobedanz Witthøfft og uddyber:

”Ifølge kunderne er der nogle af butikkerne, der er for 
rodede. De har for mange reoler i indgangen og glem-
mer, at indgangspartiet skal gøre, at kunderne føler sig 
velkomne.”

Netop det med at føle sig velkommen er et vigtigt ele-
ment for de rejsende. Det får dem til at slappe af og 
komme i den ’feriestemning’, der er så afgørende for, 
om de bruger pengene eller ej. Heldigvis er rigtig mange 
gode til det, påpeger hun. Det er jo blandt andet derfor, 
de kalder CPH for en lufthavn i ’verdensklasse’.

”De mindes tiden herude og synes her er fuld af spæn-
dende oplevelser. Så butikkerne skal jo langt hen ad ve-
jen bare fortsætte det gode arbejde.”

SÅDAN GJORDE VI

For at få svar på, hvad der driver passagererne til shopping 
i CASC, og hvordan de oplever at være herude, lavede 
CPH’s analyseafdeling en fokusgruppeundersøgelse af fem 
forskellige målgrupper: Shopping lovers, unge i aldersgrup-
pen 18-29 år, Easy Jet rejsende, forretningsrejsende og 
fritidsrejsende.

Derudover lavede man også assisterede gåture i butiks-
centret som supplement, hvor de deltagende blev bedt om 
deres holdninger og reaktioner. På den måde blev undersø-
gelsen mere konkret.
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Verdens største fly bliver 
til december 2015 fast 
inventar i CPH, når Emi-
rates sætter deres spritnye 
Airbus A380 ind på ruten 
fra Dubai til København.

Airbus A380 er stor. Meget stor. Fra 
vingespids til vingespids måler den 
80 meter, hvilket godt og vel svarer 
til højden på to gange Rundetårn. 
Længden sniger sig op på knap 75 
meter, mens der indenfor er plads 
til 615 passagerer. Det er med andre 
ord lidt af en gigant, der til decem-
ber for første gang letter i Dubai og 
sætter kursen direkte mod CPH. Og 
det ser Hasse Jørgensen, Business 
Development Manager fra Aiport 
Sales, i særdeleshed frem til. Han 
har gennem det seneste år arbejdet 
intensivt med at klargøre CPH til at 
kunne modtage og tiltrække fly af 
den kaliber.

”Med Airbus’en træder vi som luft-
havn ind i en hel særlig liga af luft-
havne, og det giver en vis prestige 
rundt om i verden,” fastslår han.

Faktisk er det også lidt af en ver-

densnyhed, der lander i CPH. For det 
er en hel ny type A380’er med plads 
til endnu flere passagerer end de 
tidligere modeller, som Emirates har 
valgt at sætte ind på ruten. 

”Vi bliver den første lufthavn i ver-
den, der kommer til at få den, så 
alene det er virkelig spændende,” 
siger han. 

NYE UDVIDELSER

I løbet af de kommende måneder 
bliver en af lufthavnens to hovedba-
ner derfor renoveret og udbygget, 
så der er plads til mastodonten. Den 
3,3 kilometer lange bane 04R/22L bli-
ver blandt andet fire og en halv me-
ter bredere i hver side. Og på samme 
måde er CPH også i gang med en 
større udvidelse af Finger C, hvor de 
største fly holder til. Blandt andet 
skal en gate indrettes med jetbroer i 
to etager, som er de gangbroer, der 

forbinder flyet med terminalen, så 
de passer til Airbus’en.

”Med udvidelsen bliver vi også mere 
interessante for andre kunder. De 
kan se, vi har faciliteterne til at 
håndtere de største fly, og derfor 
bliver det lettere at byde dem vel-
komne,” forklarer han og tilføjer, 
at de rejsende ikke vil komme til at 
mærke noget til byggeriet.

”Det kommer til at foregå glidende, 
og vi har jo åbent 24 timer i døgnet, 
så bygningsarbejdet vil primært blive 
lagt i ydertimerne.”

Selv om han selvfølgelig er glad for 
den flyvende verdensnyhed i CPH, så 
handler det i høj grad også om nød-
vendighed, fastslår han. 

”Vores kunder køber flere og flere af 
den type fly, og som lufthavn bliver 
vi nødt til at følge deres strategi og 
udvide forretningen. Det nytter ikke 
noget at misse udviklingen, hvis vi vil 
fremtidssikre CPH. Vi skal være for-
beredte, når først kunderne rykker.”

Hvis alt går vel, står de nye faciliteter 
klar allerede 1. november, så man i 
ro og mag kan forberede sig på at 
tage imod det store fly måneden 
efter. Et fly, der forhåbentlig blot er 
ét i rækken af mange mastodonter 
i CPH. 

EN MASTODONT 
KOMMER TIL BYEN

»Med Airbus’en træder 
vi som lufthavn ind i 
en hel særlig liga af 
lufthavne.«
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