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Kære læser,

Jeg håber, du har haft en dejlig sommer og nydt de mange varme 
dage og lyse nætter. Her i lufthavnen blev det en sommer, hvor der 
på mange måder var fuld knald på. Både i forhold til vores mange 
feriegæster på vej ud i verden, og selvfølgelig også arbejdet med 
den nye udbygning i T2. Flere af enhederne har allerede slået 
dørene op, og resten åbner inden længe. Det nye spiseområde, 
legepladsen og rygeterrassen er blevet taget godt i brug, og det 
glæder mig at se, at alt det, vi har arbejdet for så længe, nærmer 
sig sin afslutning. Rigtig mange afdelinger i CPH har været inde 
over projektet, og jeg taler vist på vegne af os alle, når jeg siger, 
at det er et projekt, vi er uhyre stolte af. Derfor kan du også læse 
meget mere om udbygningen og ideerne bag her i magasinet. Vi 
har blandt andet taget en snak med kvinderne bag Arttiles, der har 
kreeret de mange håndmalede fliser, som dekorerer spiseområdets 
møbler, Marianne Fryland, der har designet hele spiseområdet og 
Ole Barslund, der står bag Monstrum og er en af Danmarks mest 
kunstneriske legepladsbyggere. 

I nummeret her kan du også møde Mette Marie Lei Lange, Sus 
Wilkins og Cathrine Wichmand. Sammen udgør de den energifyld-
te trio i CPH’s seneste kampagnefilm for TAX FREE’s nye univers, 
LookLab. At bruge influenter som talerør giver CPH troværdighed, 
og du kan i dette nummer blive meget klogere på, hvordan vi ud-
vælger vores frontfigurer.

Jeg håber, du vil læse med,

Peter Krogsgaard
Kommerciel direktør i CPH

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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Connect bliver trykt efter den ultimativt 
strengeste miljønorm, Cradle to Cradle. 
Cradle to Cradle er en helhedsorienteret 
miljøcertificering, der sikrer, at magasinet 
ikke forurener, at det produceres med størst 
mulig respekt for jordens ressourcer og 
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kan genanvendes igen og igen, hvilket også 
indebærer, at der ikke genereres affald, og 
at det hverken er giftigt for mennesker eller 
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Et strejf 
  af gadeliv

Med inspiration fra de københavnske mad-
markeder er det nye spiseområde i Terminal 
2 indrettet med eksklusive materialer og med 
knald på former og farver. Connect gør dig 
klogere på, hvilke tanker og ideer der ligger 
bag indretningen af de nye kvadratmeter.

3

Connect — Et indblik i CPH  |  September  |  2018



Det 11-meter lange flisemøbel er 
designet eksklusivt til lufthavnen og 
udsmykket af kunstnerduoen Arttiles. 
Bliv klogere på de historiefortæl-
lende kakler og kvinderne bag her i 
magasinet.

Det nye spiseområde er 
indrettet med masser af 
grønne planter – noget de 
rejsende har efterspurgt i 
CPH’s brugeranalyser.

Gennem flere år har et dedikeret hold 
i CPH arbejdet på at gøre Terminal 2’s 
nye spiseområde til det, det er i dag. 
Et sprudlende, imødekommende og 
levende område med knald på farver, 
materialer og illustrationer. Et sted, hvor 
mange af møblerne eksklusivt er teg-
net til lufthavnen, produceret af lokale 
håndværkere og af gedigne materialer. 
Betongulvet er således støbt med skærver 
fra et stenbrud på den anden side af 
Øresund, fliserne er håndmalede af de to 
entreprenante kvinder bag designkollek-
tivet Arttiles på Vesterbro og flere møbler 
er snedkerfremstillede og produceret af 
eksklusivt Douglasfyr i store stammer, 
fra danske statsskove i Nordsjælland. 
Ambitionerne for det nye område har da 
også været høje fra begyndelsen, fork-
larer Juan Christian Ploug, Senior Project 
Manager fra Commercial Construction 
Projects i CPH, der har været tovholder på 
indretningen af de nye kvadratmeter. 

”Vi kunne have købt borde og stole 
alle mulige steder, men vi har gjort os 
umage, fordi vi gerne ville skabe vores 
egen identitet omkring området. På den 
måde har vi vægtet det historiefortæl-
lende og personificerede rigtig højt, 
fordi det er med til at give stedet ’sense 
of place’. Vi har ikke ønsket at plagiere 
andre steder 1:1, men i stedet skabe en 
hel ny oplevelse for vores gæster,,” for-
klarer han. 

Hele projektet omkring det nye 
område er da heller ikke grebet ud af 
den blå luft, men afspejler sig i grundige 
brugeranalyser og fokusgrupper, påpeger 
han. 

Bag om møblerne

Dynamo Studio har tegnet alle specialfremstillede 
møbler samt lamper og fået dem produceret hos Jakon, 

der er et af Danmarks største håndværkerfirmaer. 
Arttiles har leveret de håndmalede fliser til møblerne, 
mens stole og barstole er færdige produkter fra Engel-

brecht og 8000c.
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”Vi har fra start været bevidste om, 
hvad vi kunne tænke os. Vores gæster har 
efterspurgt et sted, hvor de kunne sidde 
sammen men ikke nødvendigvis spise det 
samme. Et madmarked i stil med Reffen 
og Torvehallerne men på vores egne 
præmisser. Det er meget i den ånd, vi har 
bygget det op omkring. Både hvad angår 
madudbuddet og selve indretningen. 
Samtidig har vi haft et fantastisk samar-
bejde med salgsafdelingen i CPH, hvor vi 
har ført deres koncept videre om ’local 
heroes’ i forhold til producenter og valg 
af materialer.”

Langt mere komfort
En ting, der dog ikke går an i 

lufthavnen, er de københavnske mad-
markeders meget rustikke møblement. 
Og selv om CPH har ladet sig inspirere 
af det rå, er det alligevel en noget mere 
’upscale’ version, der nu har taget form i 
Terminal 2.  

”Der er selvfølgelig nødt til at være 
mere stil og komfort over det herude. 
Det dur ikke, at vores gæster sidder på 
uhøvlede brædder og andre møbler, 
der mere eller mindre er tilfældigt 
bakset sammen af diverse materialer. 
Vores gæster forventer med rette en høj 
brugervenlighed af en institution som 
vores,” forklarer han. 

Derfor indgik lufthavnen også tidligt et 
samarbejde med indretningsarkitekt 

Marianne Fryland fra Dynamo Stu-
dio. Som katalysator for hele den 
kreative proces har hun i samarbejde 
med CPH stået i spidsen for at special-
tegne møblerne, udvælge materialer og 

elementer og sikre, at de mange cafeer 
og restauranter blev bundet sammen på 
harmonisk vis trods brandenes diverger-
ende udtryk. En udfordring, der voldte 
lidt problemer til at starte med, erkender 
hun.

”I begyndelsen havde jeg en forestilling 
om, at siddeområdet skulle være mere 
underspillet, fordi jeg var bekymret for, 
om CPH mente, det ville larme for meget, 
hvis vi gav den fuld gas. Men det var 
heldigvis ikke tilfældet. De ønskede et 
meget udtryksfuldt område, som havde 
en legende og spændende helhed. Så vi 
skruede helt op for alle de elementer, der 
binder restauranterne sammen. Der er 
farver og stemning i hele spiseområdet, 
der underbygger den sprudlende atmos-
fære,” siger hun og fortsætter:

”Selvfølgelig var det nervepirrende, 
at jeg i første omgang skød forkert på 
udtrykket, men det er samtidig en vigtig 
del af historien, synes jeg. Den siger en 
meget om, at lufthavnen er et andet sted 
i dag end tidligere, og i min optik cemen-
terer det nye område netop det. At man 
ønsker at være nyskabende og i den grad 
bygge en levende lufthavn.”

Plads til unge og de allermindste
Overordnet er målet, at området 

qua sit nøje tilrettelagte brandmix og 
imødekommende indretning vil tiltrække 
en helt særlig målgruppe, forklarer Juan 
Christian Ploug.

”Andelen af yngre rejsende bliver 
større, men de bruger ikke mange penge 
herude. Det vil vi gerne ændre på. 
Derfor har vi også brugt meget tid på at 

kuratere en række brands, som vi ved, til-
trækker unge. Samtidig viser erfaringen, 
at de københavnske madmarkeder netop 
også har godt fat om dem, så derfor 
venter vi os meget af området,” siger han 
og peger derudover på en anden - lidt 
overset - gæst i terminalerne, der også er 
blevet tilgodeset i det nye område.

”Det har været et kardinalpunkt for os 
at få tænkt børnene ind. Vi har i mange 
år ikke haft noget attraktivt tilbud til de 
mindste passagerer, og nu har vi i forbin-
delse med byggeriet fået skabt en helt 
fantastisk legeplads i samarbejde med 
Monstrum, som vi har store forventninger 
til.”

Et par måneder efter åbningen er det 
da også allerede nu et af de steder, hvor 
der bliver taget flest billeder i lufthavnen, 
påpeger han.  

”Vi er helt sikre på, at legepladsen 
bliver en destination i sig selv. Vi har 
forsøgt at fortælle vores historie som 
lufthavn i børnehøjde, og det, synes jeg, 
virkelig er lykkedes fint. Men generelt er 
jeg meget stolt af det område, vi har fået 
skabt i samarbejde med spirende stjerner 
og mere erfarne folk. Vi kan allerede se 
på salgstallene, at vores gæster har taget 
godt imod det, og det er helt sikkert 
vejen at gå, hvis vi også fremover skal 
kunne levere oplevelser, der kan matche 
udbuddet uden for lufthavnen. I sidste 
ende er det med til at sikre, at passag-
ererne vælger at lægge pengene hos os 
frem for uden for murene.”

Slid er fint

Overalt er det lækre og gedigne materialer, der har 
fundet vej til spiseområdet, men samtidig også noget, 
der kan tåle et stort slid, forklarer Marianne Fryland.

”Intet er tilfældigt, og der er ingen ’stangvarer’. Vi har 
givet den fuld gas med materialerne, så det er noget, 
der slides med ynde – faktisk er det meningen, at det 

skal slides. Over tid bliver der eksempelvis slidt messing 
frem, der hvor man lægger sin albue eller tager fat. På 

den måde kommer møblerne med tiden til at minde 
én om de mange andre rejsende, der har begyndt et 

eventyr netop her,” forklarer hun.
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Ny legeplads 
sætter kurs mod 
nye eventyr

Lufthavnens yngste gæster har fået 
et nyt område for dem selv, der er 
lidt ud over det sædvanlige. En lege-
plads, der trækker på teatrets magi 
og giver børnene mulighed for selv 
at trække i kaptajnshatten eller 
kontrollere de mange fly fra kon-
troltårnet i miniatureudgave. 

Med udsigt til de rigtige flyvemaskiner 
gennem store panoramavinduer lokker 
lufthavnens nye legeplads de mindste 
gæster til selv at indtage cockpittet. 
Med tre sportsfly, et kontroltårn og en 
bagagevogn er scenen sat til at sætte 
kurs mod fjerne eventyr, indtil gaten 
åbner og rejsen fortsætter i den virkelige 
verden. Nogenlunde sådan er tanken bag 
legepladsen, som den prisvindende dan-
ske virksomhed Monstrum står bag. Og 
har du selv børn, kan du måske genkende 
designet fra nogle af de københavn-
ske legepladser, som Monstrum siden 
2003 har bygget ud fra en noget anden 
approach end andre i legepladsbranchen. 
De to ejere, Ole Barslund og Christian 
Jensen, mødte hinanden, da de sammen 
byggede scenografier på danske teatre. 
Og det er netop lidt af teatrets magi, de 
har bragt med sig videre i Monstrum. 
Her spiller det visuelle og historiefortæl-
lende element en ligeså stor rolle som 
gynger og rutsjebaner. For hvorfor lege 

på et klatrestativ, hvis man kan lege i 
en måneraket, en ubåd eller et kæmpe 
sneglehus?
”Teatrets scenografi, hvor der er en his-
torie i elementerne og en funktionalitet 
på bagsiden, har vi taget med i Mon-
strum. Det er vigtigt for os, at der både er 
noget, der taler til hovedet og til maven, 
og som sætter fantasien i gang,” fork-
larer Ole Barslund, og peger på, at man 
ofte har tendens til at glemme, at børn 
jo i virkeligheden er ’rigtige’ mennesker, 
som han siger. De er bare lidt mindre end 
os andre, pointerer han.
”De er ikke blinde, og de vil også 
gerne have noget, der er pænt og giver 
mening. Noget som initierer legen, og 
som trækker dem ind på legepladsen på 
en anden måde end den legeplads, de 
har i børnehaven.”
Samtidig er de to ejere også fuldt ud 
bevidste om det faktum, at op mod 50 
procent af alle besøgende på en lege-
plads udgøres af voksne. Og selv om 

det primært er børn, der skal udforske 
universerne, er det alligevel godt givet ud 
at tænke mor og far ind i processen.
”Hvis de voksne synes, det er pænt at 
kigge på, og legepladsen også giver 
mening for dem, har vi allerede halv-
delen af publikum med, som langt hen ad 
vejen er dem, der er sværest at impo-
nere.”

Legen begynder hjemmefra
At omdrejningspunktet for lufthavnens 
nye legeplads skulle være fly, var der 
ingen tvivl om. 
Alligevel gav det ikke sig selv, hvordan 
det endelige design skulle være, forklarer 
han. 
”Vi vil altid gerne fokusere på en 
oplevelse, når man kommer på en af 
vores legepladser. På den måde skal det 
visuelle give familier noget at tale om og 
er således et snapshot af virkeligheden, 
hvori der er en lille historie indlejret. Det 
specielle her i lufthavnen er jo, at der på 
den ene side er et kæmpestort flow, men 
at kvadratmeterne er pressede, så vi har 
gjort den meget kompakt og rettet den 
snævert mod de allermindste børn op til 
fire-fem år. Vi har bevidst fravalgt alle 
legeredskaber, hvor der kun er plads til ét 
barn ad gangen og fokuseret langt mere 
på oplevelsen og eventyret ved at flyve 
og rejse,” forklarer han.
På den måde bliver legepladsen et aktivt 
referencepunkt i lufthavnen, frem for et 
neutralt legerum, påpeger han. 
”Vores ambition var at skabe et iden-
titetsskabende vartegn for området, så 
både børn og voksne taler om ’at mødes 
ovre ved flyene’. Det er meget sjovere 
end at sige, at ’vi mødes på legepladsen’. 
For det gør, at børnene allerede mærker 
et dragende sus i maven længe før, de 
faktisk er på vej ned af rutsjebanen fra 
kontroltårnet i fuld fart eller sidder højt 
oppe i et fly med udsigt over startba-
nerne. På den måde begynder legen 
hjemmefra. Så er man allerede kaptajn.”

1. Fra legepladsen er der 
en dragende udsigt over 
den rigtige landingsplads, 
der således fungerer som 
scenografi til legen.

2. Fra pilot til handler. Der 
er mulighed for at styre alle 
processer i børnehøjde.
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Høje krav til materialer

Alle legeredskaber bliver designet og produceret på 
Monstrums værksted i Brøndby. Virksomheden tæller 
pt. 36 byggere, designere og arkitekter, og Monstrum 
eksporterer i dag legepladser til rigtig mange lande 

verden over. På samme vis som den høje visuelle 
standard, opererer Monstrum også med høje krav til 
materialer. Derfor er alle Monstrums legeredskaber 

konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC-certificeret, 
gennemimprægneret, nordisk gran, FSC-certificeret 

okoume krydsfinér og robinia fra bæredygtigt skovbrug 
i Europa.

Prisregn 

Siden begyndelsen i 2003 har verden for alvor fået øje 
på kvaliteterne i Monstrums legepladser. Det har ind til 
videre resulteret i 11 awards fra ind- og udland, heri-

blandt de prestigefyldte Reddot Award og International 
Design Award i 2017 for Chunga-legepladsen i Odense 

Zoo.

2
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Et kirketårn dér, et kloakdæksel her og
en lille spurv der varmer sig i en vin-
dueskarm. En mosaik af fine, farverige
fliser ladet med fortællinger har fundet
vej til Terminal 2’s nye spiseområde. Her
dekorerer de både vægge, stole og borde
og inviterer de spisende gæster til at
gå på opdagelse i det skæve univers af
sammensatte motiver, snørklede former
og legesyge variationer af velkendte
brugsgenstande. Hver en flise er unik og
håndlavet af Anette Nørmark og Trine
Galschiøt, der tilsammen udgør kunstner-
duoen bag den fremadstormende danske
virksomhed Arttiles. Fra deres værksted
på Vesterbro har de to kvinder siden 2010
skabt håndtrykte designfliser, som i dag
pryder alt fra restauranter og cafeer til
private køkkener og badeværelser 
- og nu også lufthavnens nyeste til-
bygning. Inspirationen kommer fra de 
sydeuropæiske flisetraditioner, hvor 
de firkantede kakler har været brugt i 
århundreder som
dekorative indeklimakorrigerende ele-
menter på alverdens facader. Og at det
lige var den keramiske flise-tradition, de
to kvinder skulle gøre til deres levebrød,
stod ikke skrevet i kortene, da de mødte
hinanden i starten af 00’erne. Som billed-
kunstnere med forkærlighed for maleriet

var de begyndt at male billeder af fliser,
som de efter separate ophold i Sydeuropa
begge var blevet fascineret af. Men selv
om kunderne syntes, at malerierne var
flotte, ville de hellere have ’the real deal’,
som Trine Galschiøt forklarer.

”Vi solgte lidt, men folk efterspurgte
de rigtige fliser. I begyndelsen var vi
afvisende, for vi anede intet om at
producere fliser, men efter et par udstill-
inger, hvor folk blev ved med at spørge
efter dem, begyndte vi at lytte. På den
måde kan man sige, at nichen fandt os –
og ikke omvendt.” 

De får rum til at tale
Den helt store udfordring var selvfølgelig, 
at ingen af dem vidste noget om at
producere kakler.

”Vi fik tit at vide af folk i branchen,
at det, vi havde gang i, ikke kunne lade
sig gøre, og at vi i stedet burde finde en

fabrik i udlandet og lade dem stå for det
tekniske. Men det ville vi ikke. Vi ville selv
være inde over hele processen fra den
spæde idé til den færdige flise,” forklarer
Anette Nørmark og pointerer, at det da
også tog nogle år, før de havde udviklet
den helt rigtige teknik.

Helt fra start har konceptet været
bundet op på, at kunderne kan mikse
og matche fliserne, så hver enkel flade
bliver personlig og billedskabende for
lige netop dem. Af samme grund er
Arttiles’ catchphrase da også ’We make
rooms talk’. For det er i virkeligheden
det, de gør. Kickstarter samtaler ved at få
beskuerne til at gå på opdagelse i 
fliserne
og sammensætte deres egne historier ud
fra de forskellige motiver.

København på fliser
I samarbejdet med lufthavnen har det

Hundredevis af unikke, håndla-
vede fliser pryder møblerne i
Terminal 2’s nye spiseområde. Bag
de historiefortællende firkanter
står Trine Galschiøt og Anette
Nørmark, kunstnerne bag Arttiles,
der med inspiration fra den
sydeuropæiske kakkel-tradition
laver kunst i fliseform, der kick-
starter samtaler.

Lufthavnens

nye1
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1. Anette Nørmark og 
Trine Galschiøt grundlagde 
Arttiles i 2010 på baggrund 
af deres fælles forkærlighed 
for kunst, design og godt 
håndværk.

2. Det 11-meter lange 
flisemøbel er det største 
Artiles har lavet til dato. 
Motiverne er tænkt som det 
første møde med Køben-
havn.

3. Teknikken bag fliserne 
er baseret på serigrafi, 
hvor motivet overføres til 
overfladen ved hjælp af en 
lysfølsom væske.

Om Arttiles

Arttiles er håndtrykte designfliser,
skabt og produceret af den danske
billedkunstnerduo Trine Galschiøt
og Anette Nørmark. De to kvinder
grundlagde virksomheden i 2010 på
baggrund af deres fælles forkærlighed
for kunst, design og godt håndværk.
Brandet er siden blevet kendt for en
utraditionel brug af farver og grafisk
formsprog, som nytænkte flisens
anvendelighed som dekorativt element
i nutidig indretning.

Intet er tilfældigt

Det største møbel, Arttiles har udsmyk-
ket for lufthavnen, er det 11-meter
lange bænk-møbel, og selv om fliserne
ser ud til at være sat tilfældigt op, er
det meget langt fra sandheden.
”Intet er tilfældigt, og formidlingspro-
cessen mellem os og håndværkeren,
der satte fliserne op, var kompliceret.
Alle havde numre, og vi havde
tegnet detaljerede skitser over, hvor
de hver især skulle placeres. Vi bruger
rigtig lang tid på at rykke rundt på de
enkelte elementer, så helheden bliver
perfekt. I virkeligheden er det sværeste
at få det til at se tilfældigt ud. Det er
det, vi bruger tid på. Man skal kunne
få lov til at blive ved med at gå på op-
dagelse, og vi kan tydeligt se, når den
er der,” siger Trine Galschiøt.

overordnede tema for fliserne været 
’København’. Det er blandt andet derfor,
du finder nogle af de kendte spir og
tårne, der rager op i den københavnske
skyline, men også en hel del flere - og
mere underspillede - referencer, påpeger
Trine Galschiøt.

”Kloakdækslerne er et godt eksempel
på detaljer fra hverdagen i de køben-
havnske gader, man måske ikke altid lige
lægger mærke til. Det er de små fortæl-
lende elementer, der gør, at hver kan
sammensætte sin egen unikke historie,
og der er ikke to fliser, der er ens. På den
måde har det været vigtigt for os, at man
kan blive ved med at opdage nye histor-
ier i vores univers.”
Samtidig afspejler motiverne også den
københavnske madscene. Fisk, knive
og gafler, overskårede citrusfrugter og
ituslåede tallerkner minder én om, hvad
spiseområdet dybest set handler om. At
spise mad i fællesskab sammenbragt fra
de omkringliggende cafeer, der hver har
sit eget udtryk og service.

Afsked med fliserne
Selv kalder de opgaven for lufthavnen
for en ’drømmeopgave’ og lægger ikke
skjul på, at det også er deres største pro-
jekt til dato.
”Det har været så fedt, at vi har fået
lov til at brede os og lave noget større.
Det betyder rigtig meget både for os

personligt og for vores lille virksomhed,
og jeg indrømmer gerne, at jeg fældede
en lille tåre, da jeg så møblerne i termina-
len,” fortæller Anette Nørmark, der
havde hevet familien med halvanden
time før sommerferiens flyafgang for at
kunne nærstudere området.
”Det lyder måske lidt dumt, men det
kom på en eller anden måde bag på mig,
at der jo selvfølgelig sad mennesker, og
at det faktisk også så ud som om, de
hyggede sig,” griner hun.
En af fliserne var blevet lidt beskidt, så
hun fandt en serviet frem og gned den
ren.
”I det øjeblik gik det op for mig, at
det nok måtte se rimeligt mærkeligt ud,
at jeg stod der og pudsede en flise. Så
jeg stoppede øjeblikkeligt og fældede
i stedet en lille tåre. Det var på en eller
anden måde en form for afsked. Vi har
gået og puslet med hver og én af de
mange fliser gennem tre måneder, og nu
var de endelig taget i brug på den måde,
vi havde tænkt. Det var virkelig gåse-
hudsfremkaldende,” siger hun og holder
en lille pause.
”Tænk engang, hvis jeg var kommet ud
og ikke syntes, det var fedt. Det havde jo
været forfærdeligt. Men det var så stort
at se alle fliserne i sin helhed, og vi er så
klar på en ombygning mere, hvis vi får
lov en anden gang!”

samtalestarter

2

3

9

Connect — Et indblik i CPH  |  September  |  2018



Skuespilleren Stephania Potalivo, modeikonet 
Emma Leth og musikeren Hans Phillip fra Ukendt 
Kunstner. Gennem de seneste to år har CPH flittigt 
brugt influenter til at opbygge troværdighed og 
skabe identitet til lufthavnens brand for specifikke 
målgrupper. Det gælder også sommerens store 
kampagne for #LookLab, TAX FREE’s nye område 
målrettet unge kvinder. Samarbejdet med influ-
enter giver lufthavnen en helt unik mulighed for at 
komme i dialog med særligt de yngre rejsende, der 
er vanskelige at ramme gennem traditionelle medier. 
Via influenternes egne kanaler og communities får 
CPH således et ekstra talerør, der er mere levende og 
personligt, end klassisk markedsføring, og dermed 
også mere troværdigt for modtagerne, påpeger 
Marie Løye, Brand Manager for TAX FREE i CPH, som 
har været med til at udarbejde den seneste kampag-
nefilm. Her møder vi de to bloggere Mette Marie Lei 
Lange og Cathrine Wichmand samt skuespiller og 
model Sus Wilkins, der går på opdagelse i #LookLab 
inden rejsen fortsætter på en imaginær venindetur. 
Hvor Cathrine Wichmand og Sus Wilkins særligt taler 
til den yngste målgruppe, rammer Mette Marie Lei 
Lange den lidt ældre qua sin status som populær 
tvillingemor.

”De influenter, vi samarbejder med, behøver ikke 
nødvendigvis være kendisser. Det var Stephania 
Potalivo heller ikke, da vi begyndte samarbejdet. 
Men de er nøje kurateret ud fra en bevidsthed, hvor 
godt de rammer ned i den målgruppe, vi gerne vil 
have i tale,” forklarer Marie Løye.

Grundigt forarbejde
Forud for kampagnen udarbejdede CPH en guide 

til, hvilke typer influenter de søgte. Blandt andet 
skulle hovedpersonerne i kampagnen være i øjen-
højde med målgruppen, smilende, varme og gode 
til at få en til at føle sig velkommen. I samarbejdet 
med det bureau, CPH har produceret kampagnen 
med, lavede Marie Løye og hendes kolleger første 
sortering af mulige kandidater ud fra netop de kri- 
terier. Dernæst handlede det om at finde den rette 
balance mellem de tre hovedpersoner og sikre sig, at 
kampagnen virkede troværdig, forklarer hun.

”Når vi nu blander tre vidt forskellige kvinder, var 
vi også nødt til at se på kemien mellem dem. Kender 
de hinanden i forvejen, eller har de en forhistorie, 
der gør, at det er et dårligt match? Det var vigtigt for 
filmen, at de ligner veninder, så den følelse måtte for 
alt i verden ikke fremstå som falsk.”

Jagten

rette
på det



Inspirationen til kampag-
nefilmen er hentet i den 
populære TV-serie Sex and 
the City, der handler om fire 
veninders liv i New York.

talerør

Sommerens stort anlagte kampagne for TAX FREE’s nye 
#LookLab-område har fået massiv eksponering på både 
sociale medier, i biografen og på nationalt TV. I front står tre 
gæve kvinder, der ikke nødvendigvis er kendte i den brede 
befolkning, men som hver især har skabt et unikt talerør til 
særligt yngre kvinder. Connect gør dig klogere på, hvordan 
CPH udvælger sine influenter.
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De tre kvinder blev inviteret ind til et formøde, 
hvor stemningen blev afprøvet, og selv om de ikke 
kendte hinanden i forvejen, opstod magien hurtigt, 
siger Marie Løye. 

Lange nætter
Selve optagelserne gik også godt, selv om det blev 

sent, siger hun. Optagelserne foregik om natten, så 
produktionen generede de rejsende mindst muligt. 
Derfor gik selve skydningen først i gang klokken 
19.30 og tog bogstaveligt talt det meste af natten. 

”Den første optagenat var vi først færdige klokken 
05.30. Det gik rigtig godt, men det var selvfølgelig 
en lang nat. Vi spillede høj musik og spiste masser 
af snacks og sukker for at kunne holde den gående. 
Den næste gang, vi optog, var vi ’allerede’ færdige 
ved en 02-tiden. Der er lufthavnen jo en sjov stør-
relse, for de synes heldigvis bare, at det havde været 
en spændende oplevelse. CPH er et taknemmelig 
brand på den måde, for det er noget, vi alle kan 
relatere til.”

Kampagnen har været online siden begyndelsen af 
sommeren, og er gået over al forventning, påpeger 
Marie Løye. 

”Vi kan se, at det giver os rigtig meget som brand 
at kommunikere gennem folk, som målgruppen 
kender. Indholdet bliver mere interessant, når mål-
gruppen kender afsenderen, og når vi rammer spot 
on, går det på mange måder op i en højere enhed. Et 
billede af eksempelvis Sus Wilkins etablerer hurtigt 
en interesse og skaber troværdighed, hvor vi skyder 
langt mere med spredehagl, når vi ikke kommuni-
kerer gennem influenter.”

Om #LookLab

#LookLab er TAX FREE-butikkens nye skønhedsuni- 
vers, der fokuserer på color cosmetics til den yngre 

målgruppe, og med et mere erfarent personale inden 
for kategorien. Området er den helt store satsning fra 
Heinemanns side og skarpt målrettet millennials, som 
blandt andet kommer til udtryk i en række digitale 
løsninger og personaliseringselementer i området.

Nye brands i #LookLab

Fragrances
Acqua di Parma  /  Byredo   /  Clean Exclusive

Maison Margiela  /  Cartier  /  Bottega

Make-up
Make Up Forever  /  Tony Moly  /  Stila 

Dr. Jart+  /  Real Techniques  /  Backstage Dior
Bare Minerals  /  Beauty Blender

Skin Care
Kocostar

Vidste du, at Den Sorte Skole 
har lavet lyden?

”Helt fra starten havde vi en idé om, at lyden 
skulle bygges op af forskellige elementer, man 
kan finde i TAX FREE-butikken. Med andre ord 

ønskede vi at bringe alle de sanser i spil, der 
vækkes, når man går gennem butikken. Vi kon-

taktede Den Sorte Skole som er kendt for at 
arbejde eksperimenterende med musik, og de 
ville heldigvis gerne arbejde sammen med os. 
De fik en kurv sendt til deres studie med alle 

mulige produkter herude fra, poser der knitre, 
parfumesprays og champagne med propper 
der kan springes. Ud fra det sammensatte de 
det beat, der udgør lyden til kampagnen,” 

forklarer Marie Løye. 
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Cathrine Wichmand. 28 år 
og fuldtidsblogger på Rock-
paperdresses.dk. Tidligere 
radiovært på P3, men lever 
i dag af sin blog, der er fuld 
af farver, glimmer og hverd-
agslykke.

Mød de 3 kvinder 
bag kampagnen

Lær Mette Marie Lei Lange, 
Cathrine Wichmand og Sus Wilkins 
bedre at kende, når Connect tager 
en snak med de tre kvinder, der 
stiller skarpt på #LookLabs fine og 
forførende univers.

Cathrine Wichmand

28-årig blogger og influent med 

over 50.000 følgere på Instagram

Hvorfor sagde du ja til at samarbejde 
med lufthavnen?

”Lufthavnen er et samlingspunkt 
for de fleste danskere – det er begyn-
delsen på nye eventyr, kilden i maven og 
spændthed. At få lov at være tænkt ind 
i det var en ære, jeg ikke kunne sige nej 
til.”

Hvordan er det at leve af sin blog? 
”Det er jo et arbejde som så meget 

andet. I hvert fald i min kategori og på 
mit ’niveau’, hvor det er mit fuldtidsar-
bejde. Der er sjove dage, hvor jeg lander 
en stor kampagne, der er dage, hvor 
jeg sidder og laver regnskab, til jeg er 
helt radbrækket i ryggen, og så er der 
de dage, hvor jeg får smuk feedback fra 
søde læsere, der har fået noget ud af 
mine tanker og skriverier. Det kan være 
et meget vekslende arbejde! Men det er 
klart, det kan være anstrengende at vide, 

at jeg kun kan tjene ’så mange penge’, 
som mine ben kan løbe. Er jeg syg, ønsker 
jeg barsel, sker der mig noget – så har jeg 
ingen indkomst. Det er noget, der fylder 
mere og mere i mig nu. Men til syvende 
og sidst er det møgpriviligeret for mig 
at være selvstændig og selv styre mine 
arbejdsopgaver og min tid - jeg føler mig 
heldig hver dag, når jeg triller ned på mit 
kontor.”

Hvordan har du det med at være influent 
for lufthavnen?

”Det er da uden tvivl en ’prestige’-op-
gave at blive valgt som ansigt for 
lufthavnen – at I gider have mig hæn-
gende i et år. Det gør mig pavestolt!”

Hvilke tanker gør du dig om, hvad du 
siger ja og nej til i forhold til samarbej-
der?

”Jeg har en agent, som jeg sparrer 
meget med. Man skal gøre sig mange 
overvejelser, for siger jeg ja til noget, så 
siger jeg samtidig nej til noget andet. Det 
er en konstant vekslen mellem, hvad der 
er fremtid i, hvad der er sjovt, og hvor-

dan-betaler-jeg-regningerne. Men det 
er umuligt for mig at ’sælge’ noget, jeg 
ikke tror på. Derfor er der mange flere 
’nej’er’, end der falder ’ja’er’.”

Hvordan var det at optage herude om 
natten?

”Jeg har selv arbejdet i TAX FREE-shop-
pen som promoter for mange år siden, så 
det var næsten hjemligt! Lufthavnen er 
jo spøjs - for ligeså crazy, den kan være 
på en junidag, ligeså stenet er den om 
natten – der er jo så godt som ingen fly.”

Du var gravid, da kampagnen blev skudt. 
Hvordan var det at knokle igennem en 
hel nat?

”Det var nok min største bekymring og 
klart en grund til, at jeg overvejede det 
grundigt. Men som dagen oprandt, var 
der jo super god energi og søde men-
nesker, og så kom jeg igennem det. Jeg 
måtte lægge mig ned undervejs på gulvet 
med fuld makeup og hår, og jeg havde 
klart haft mere energi og spas i kroppen, 
var jeg ikke i 4. måned. Men folks gode 
energi fik mig igennem.”
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Sus Wilkins. 29 år. Hun 
har blandt andet medvirket 
i filmene ’Mesteren’ og 
’Gidselstagningen’ og skudt 
modeserier for magasiner 
som Eurowoman, Cover og 
Costume.

Sus Wilkins

Skuespiller, model og dj med over 20.000 

følgere på Instagram

Hvordan har det været at medvirke i en 
kampagne for CPH?

”Det har været rigtig sjovt, og en fed 
oplevelse. Jeg rejser meget og elsker 
vores lufthavn og vil til hver en tid gerne 
sættes i forbindelse med den. Jeg rejser 
meget alene og har det bedst, hvis jeg 
føler mig tryg i lufthavnen. Københavns 
Lufthavn er uden tvivl min yndlings.”

Hvordan var det at optage herude om 
natten?

”Det var enormt stille - lidt som at 
komme ind på en natklub om dagen. 
Jeg havde i den periode natteoptagelser 
tre-fire dage i træk, og det var lidt hårdt i 
længden. Særligt når man skulle arbejde 
så mange timer i høje hæle.”

Hvad er dit forhold til TAX FREE-butik-
ken?

”Der går jeg stensikkert altid lige forbi, 
når jeg er i lufthavnen. Jeg har næsten 
altid glemt en solcreme, læbepomade 
eller andet, som jeg lige skal have med.”

Hvordan har du det med at være influent 
for lufthavnen?

”Rigtig godt. Jeg har fået sindssygt 
meget ros for kampagnen, og jeg synes 
også selv, at den er velproduceret og 
sej. Som ekstra bonus får jeg lov til at 
være velkomst for familie og venner, når 
de kommer hjem igen fra ferie - det er 
hyggeligt!

»Når vi nu blander tre vidt forskellige 
kvinder, var vi også nødt til at se 
på kemien mellem dem. Kender de 
hinanden i forvejen, eller har de en 
forhistorie, der gør, at det er et dårligt 
match?«
Marie Løye, Brand Manager i CPH
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Mette Marie Lei Lange. 36 år og 
fuldtidsblogger på mettemarieleilange.
dk (tidligere Twinpeaks.dk) og mor til 
tvillinger på fire år. Skriver ærligt om et 
hverdagsliv med to små børn, masser 
af kærlighed og alt det ind i mellem.

Hvordan er det at skyde en kampagne 
som denne versus nogle af de tv- og film-
produktioner, du har været med i?

”Hmm det er svært at sige. Alle pro-
duktioner er meget forskellige. Denne 
her mindede mig lidt om at lave en 
musikvideo, hvilket jeg har lavet mange 
af, dengang jeg dansede.” 

Hvad drømmer du om i fremtiden?
”Jeg drømmer altid om eventyr. At få 

lov til at prøve så meget af som muligt 
i alle mine interesser. Spille så mange 
forskellige roller som muligt, komme til 
udlandet. Jeg er også startet som dj, og 
jeg elsker det - og håber helt klart på 
flere jobs i den forbindelse. Og så håber 
jeg, at jeg altid vil have lyst til at dygtig-
gøre mig, udforske og aldrig være bange 
for at hoppe ud i nye udfordringer.”

Du har tidligere udtalt, at du lever efter 
mottoet: ’you gotta be in it to win it’. 
Hvad betyder det?

”Jeg har mottoet fra min far, og jeg 
bruger det altid. Hvis der er noget, du 
gerne vil, så må du kæmpe for det hele 
vejen rundt. Det er ikke nok at være 
den bedste, du skal også være sød og 
dejlig at arbejde med, have god energi 
og komme til tiden. Jeg elsker at feste 
og er meget musikinteresseret. Dj’en er 
ofte altafgørende for en god fest. Derfor 
købte jeg mig for et halvt år siden en pult 
og har øvet i mange, mange timer, og 
NU kan jeg så mixe og spille. Det er den 
mest tilfredsstillende følelse at dykke ned 
i noget, du gerne vil, indtil det endelig 
lykkes.”

Mette Marie Lei Lange

Blogger og influent med 50.000 følgere på 

Instagram

Hvorfor sagde du ja til at samarbejde 
med lufthavnen?

”Københavns Lufthavn er afgjort en 
prestigekunde, og det er helt vildt cool 
at blive set i den sammenhæng. Jeg er 
så stolt af det. Vi har jo alle sammen set 
kampagnerne med Stephania (Potalivo, 
red.) og Emilie Lilja, og jeg troede, det 
var løgn, at jeg skulle være med i det 
selskab.”

Hvad betyder det for dig at være influ-
ent?

”Når man bliver betegnet som influ-
ent, betyder det, at man påvirker andre. 
Derfor forsøger jeg altid at se min blog 
fra modtagerens synspunkt. Jeg prøver at 
vise verden, som den er, og ikke at skabe 
for meget et glansbilledet. Af samme 
grund går jeg meget op i at samarbejde 
med virksomheder, jeg deler værdisæt 
med, og som jeg kan stå inde for. Jeg 
blev for nyligt tilbudt at reklamere for 
et kviklån, og det sagde jeg nej til. Det 
ville jeg personligt aldrig anbefale nogen, 
og jeg ville have det så dårligt, hvis det 
betød, at nogen optog sådan et lån på 
grund af mig.”

Hvordan begyndte din karriere som fuld-
tidsblogger?

”Efter universitet blev jeg ansat som 
digital redaktør på modemagasinet Elle. 
Jeg var glad for internettet og startede 
også en klub for kvinder i Købehavn, der 
hed Ladylogen, hvor jeg havde min egen 
hjemmeside. Fælleskabet og det drive, 
der hører med til at lave forretning på 
nettet, var jeg meget tiltrukket af. Da 
jeg var på barsel med mine tvillinger, 
begyndte jeg at blogge. I den periode 
blev bloguniverset rigtigt stort, og jeg 
kom helt klart godt med på den bølge. 
Da jeg var færdig med min barsel, kunne 
jeg leve af det, og så sagde jeg mit job 
på Elle op. Jeg synes, det er virkeligt fedt 
at være selvstændig, men jeg tager ikke 
noget for givet. Det dur ikke i denne her 
branche.”

Hvordan har dine læsere taget imod 
kampagnen?

”Jeg deler hverdagstanker, er ikke 
vanvittig glamourøs og kan sagtens 
være brovten. Jeg er ikke så højtidelig 
omkring mit udseende, og jeg deler 
gerne ’uperfekte’ billeder af mig selv. Jeg 
tror ikke på, nogen synes, jeg er mindre 
værd af den grund. Men fordi jeg er så 
brovten, har mange af mine læsere også 
reageret med et ’you made it, girl!’. Mine 
læsere ligner mig, og når de ser mig i en 
flashy reklame, får de følelsen af, at det 
ligeså godt kunne have været dem. Der 
er virkelig mange, der har tagget mig på 
billeder og sendt mig små videoklip, når 
de har set filmen i biografen eller på tv. 
Det har været meget overvældende på 
den gode måde.”

Hvordan var det at optage herude?
”Vi havde det umådeligt sjovt. Vi fik 

vildt pænt tøj på og fik af vide, at vi 
skulle forestille os, at vi var på vej til 
Paris. Den rolle havde jeg absolut ingen 
problemer med at sætte mig ind i. Men 
det blev jo sent, og vi blev mere og mere 
platte som natten skred frem. Og jeg tør 
godt afsløre, at i nogle af de klip, hvor vi 
går og snakker sammen, der er det nogle 
meget mindre stuerene ting, vi taler om, 
end man måske lige forestiller sig.”  
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Kan man åbne en bar, der udelukkende serverer Gin & 
Tonics, øl og toast? Svaret er ja, hvis du spørger folkene 
bag The Bird, der over sommeren slog dørene op i Terminal 
2. Med et menukort præget af en forkærlighed for alt det, 
der var moderne i 90’erne, har lufthavnen fået en nørdet 
nichebar med højt til loftet og bartendere, du har lyst til at 
dele en øl med. 

Fuglen
er landet



For seks år siden, da The Bird åbnede 
sin første bar på Gammel Strand i Indre 
By, var Gin & Tonics noget, de fleste 
forbandt med dårlig gin, en middel 
tonic og på gode dage en skive citron 
i glasset. Dark ’n’ Stormys, Cosmopoli-
tans og Mojitos havde gjort sit indtog i 
det københavnske natteliv og fordrevet 
90’er-favoritten til en bagsideplads på 
drinkskortet. Set i det lys kan det virke 
modigt – eller måske ligefrem dumt – at 
åbne en bar, der alene helliger sig netop 
denne ene drink. Ikke desto mindre var 
det netop det, fire venner gjorde i 2012. 
Efter at have besøgt bydelen Shoreditch 
i London, der vrimlede med barer med 
skæve menukort, underfundig indret-
ning og imødekommende betjening, 
drømte de om at bringe lidt af samme 
stemning tilbage til det københavnske 
natteliv. Forretningsplanen var måske 
ikke snorlige, men bundede snarere i en 
romantisk idé om at skabe en ny barop-
levelse, hvor der var højt til loftet og et 
skævt miks af mennesker. Et sted, der 
pustede liv i den oversete drink og bragte 
den op på et niveau, den ikke før havde 
været i Danmark. Selv om grundlaget 
’måske var lidt højpandet’, som den ene 
ejer Christian Tønnesen siger, vækkede 
det alligevel overraskende stor genklang 
hos de københavnske bargæster. På 
åbningsdagen var The Bird proppet, og 
yderligere 1.200 mennesker festede med 
på gaden udenfor. 

”Det er det mest kaotiske, jeg har 
prøvet i mit liv, men det beviste på en 
eller anden absurd måde, at vi havde 
fat i noget. Vi ville se, om vi kunne tage 
noget, der var så kikset, som Gin & Tonic 
faktisk var på det tidspunkt, og gøre 
det cool. Vores ambition var at få en 
nichebar til at blive folkelig, hvor alle var 
velkomne, men hvor vi samtidig fik lov til 
at være nørder. For det var vi i høj grad,” 
forklarer han, da Connect møder ham i 
deres nye etablissement i Terminal 2. 

Toasten er tilbage
På blot halvandet år har The Bird åbnet 

tre nye barer i København, der foruden 
denne i lufthavnen også tæller en i Tivoli 
Food Hall og en i Kødbyen. Og alle nye 
steder har fået endnu en 90’er klassiker 
føjet til menukortet. Toasten. Selvfølgelig 
i en opdateret gourmetudgave, hvor 
råvarerne både er økologiske og af høj 
kvalitet. For eksempel er bøffen i den 

klassiske cowboytoast erstattet af lang-
tidsbraiseret svineskank og krydret med 
The Birds egen hjemmelavede barbecue-
blanding. 

”Det er præcis samme historie som med 
Gin & Tonic’en. Vi ville tage noget, der 
ikke var moderne, og som folk ikke ville 
tro på kunne være godt og bringe den 
et nyt sted hen. Det, synes vi, er meget 
sjovere end at servere en burger eksem-
pelvis, og på mange måder er det også 
nemmere, fordi alle har en forventning 
til, hvordan en burger skal smage. For 
os er det langt mere interessant at tage 
noget, der er kikset, nørde det igennem 
og se, om vi kan få folk til at tale om det 
igen,” siger han.

Bartendere du vil dele øl med
Og nørdet kan man vist roligt kalde 

dem – kast blot et blik på udvalget af gin, 
hvis du er i tvivl.

I baren på Gammel Strand kan du 
således vælge mellem 240 forskellige 
flasker gin og 8 matchende tonics, mens 

udvalget i Terminal 2 er begrænset til 45 
forskellige flasker. Hver med sin særegne 
smag, der krydret med den rette garnish, 
sender 90’ernes middelmådige drink 
til hjørne. Her bliver den ellers trofaste 
citronskive erstattet af alt fra figner og 
oliven til basilikum, ananas og grape-
frugt. 

”Når vi udvikler vores drinks, frem-
hæver vi altid de smagsnoter, den enkelte 
gin har. Hvis det er tranebær eller ros-
marin, så garnerer vi vores GT med netop 
det for at fremhæve smagen. Alle kan 
smaske frugtpuré i en drink og få det til 
at smage godt, men det, synes vi overho-
vedet ikke, er interessant,” siger han og 
peger på, at de af nogenlunde samme 
årsag aldrig ansætter cocktailbartendere. 
For det er ikke håndværket, der er det 
vigtigste. Det kan alle lære, forklarer han.

”Vi har fra begyndelsen satset alt på 
sociale kompetencer. Man skal have 
noget på hjertet, så skal vi nok sørge for, 
at de bliver gineksperter.” 
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Bestil en wanker – hvis du tør

Har du kastet et blik på drinkskortet hos The Bird, har 
du måske også studset over den lidt aparte titel på en 
af drinksene. Her finder du nemlig en gin & tonic med 
navnet Wanker. Den er noget billigere end resten af 

udvalget, og det er der en hel særlig grund til, forklarer 
Christian Tønnesen.

”Vi ville gerne tage lidt pis på folk, da vi åbnede på 
Gammel Strand, så helt fra begyndelsen satte vi den på 

kortet. Det er en drink lavet af den billigste tonic og den 
billigste gin. På den måde forsøger vi at bevise, at der er 
virkelig stor forskel på det, vi laver, og det du finder an-
dre steder rundt om i byen. Og jeg vil da godt erkende, 
at vi bag baren har det rimeligt sjovt, når folk kommer 

op og bestiller ’en wanker’.”

Specialøl fra Kissmeyer

Inspirationen til The Bird er hentet i pubbens dunkle og 
hjemlige miljø, og derfor var det vigtigt for dem at in-
kludere øl i konceptet. Fra begyndelsen allierede de sig 
derfor med bryghuset Kissmeyer, der byder på en række 

forskellige specialøl serveret direkte fra hanen. For 
’Ingen pub-stemning uden øl’, som Christian Tønnesen 

siger.

1 2

3



1. Gin i lange baner. I CPH 
kan du indtil videre vælge 
mellem 50 forskellige slags.

2. At besøge The Bird skal 
være som at hænge ud i 
din egen dagligstue, hvor 
møblerne indbyder til at 
slappe af. 

3. Christian Tønnesen blev i 
sin tid ansat til at åbne baren 
på Gammel Strand i Indre 
By, men har siden købt sig 
ind i virksomheden og er nu 
medejer af stedet.

Derfor er ansættelsessamtaler hos 
The Bird også noget anderledes, end 
andre steder. Her bliver en håndfuld 
ansøgere kaldt ind til gruppesamtale, 
hvor hver af dem bliver bedt om at 
rejse sig op og tale i fire minutter 
foran de andre om det, der nu lige 
falder dem ind. Ganske uforberedt.

”Det skræmmer selvfølgelig nogen, 
men vi kan med det samme se, hvem 
vi skal satse på. Hvis jeg har lyst til 
at drikke en øl med den person, der 
taler, så har mine gæster det nok 
også.”

Din anden stue
Har du besøgt en af barens tre 

andre afdelinger rundt om i Køben-
havn, har du måske lagt mærke til 
den afslappede og hjemlige atmos-
fære, der udgør The Birds DNA. 
Høje paneler, bløde lædermøbler og 

lammeskind på ryglæn spiller på den 
måde sammen med de høje krav til 
personalets samtale-evner. For baren 
skal føles som din anden dagligstue. 
Men at skabe samme hyggelige 
stemning midt i en pulserende 
lufthavn har ikke været helt lige til, 
erkender Christian Tønnesen. 

”Det har faktisk været en gigan-
tisk udfordring. Derfor forsøgte vi i 
stedet at gå tilbage til dem, vi var, 
da vi begyndte. Vi havde ikke lyst til 
at åbne en lufthavnsbar, der lignede 
en lufthavnsbar. Så hellere gå helt 
modsat. Derfor har vi forsøgt at lave 
nogle skæve elementer som billed-
erne på væggen af alle bestyrere og 
bartendere, der gennem tiden har 
været med til at skabe brandet. Det 
er blevet en slags hyldestvæg til dem, 
og rigtig mange af vores gæster kom-
menterer på det. I bund og grund vil 

vi bare stadig gerne være de samme 
gadedrenge, vi var, da vi åbnede 
vores første bar og ikke havde for-
stand på noget som helst,” griner han 
og kalder samtidig lufthavnsåbningen 
for ’den ultimative udfordring’. 

”Det her er jo om noget et sted, 
hvor alle danskere kommer. Og selv 
om der er højt til loftet i vores barer, 
må vi samtidig erkende, at vi jo ikke 
på den måde er mainstream. Så at 
åbne herude og være tro mod sit 
koncept, det har været udfordrende. 
Men det var noget, vi havde helt vildt 
meget lyst til, og vores hjerter banker 
virkelig for baren her. Det er en 
kæmpe chance for synlighed og for 
at teste vores produkt af og se, om 
det er ligeså godt, som vi selv synes, 
det er.” 

»Vi ville se, om vi kunne tage noget, der var så kikset, som 
Gin & Tonic faktisk var på det tidspunkt, og gøre det cool.«
Christian Tønnesen, Partner
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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 
ekstraordinær oplevelse. I hvert nummer 
af Connect zoomer vi ind på en af dem og 
beder vedkommende om at færdiggøre ti 
sætninger. 

Per Nørgaard

Shop Manager, Gebr. Heinemann (TAX FREE)

Har du endnu ikke opdaget det, finder du nok 
snart ud af, at jeg… stjæler alt dit slik, når du 
ikke kigger. Der er no mercy, hvis der ikke er navn 
på. Eller faktisk spiser jeg det nok uanset.

Til gengæld kan du glæde dig til, at… jeg 
gerne deler med dig, når jeg selv har noget.

Folk tror altid, at jeg… er lidt arrogant.

Men jeg vil gerne sige, at… jeg i virkeligheden 
bare tjekker dig lidt ud, og at jeg stort set altid er i 
godt humør og elsker at lave jokes.

Jeg lærer aldrig, at… være 100 procent seriøs. Vi 
lever kun én gang, og livet er for kort til at være 
bitter hele tiden.

Der er få, der ved det, men... jeg har sendt 
utallige snebolde efter Socialdemokraternes 
formand, Mette Frederiksen, i skoletiden.

Jeg har først for nyligt opdaget at… dét at 
fylde 40 år ikke gør så ondt, så længe man ligner 
en på 29. 

Når jeg holder fri, kan du finde mig… på 
golfbanen med mine venner eller på en svedende 
løbetur.

Det bedste ved CPH er… at her er masser af 
udviklingsmuligheder. Der sker altid noget, og der 
er altid åbent for nytænkning.

Afslutningsvis vil jeg lige sige… lad nu være 
med at være så seriøs hele tiden. Tag nogle 
chancer en gang imellem, det gør ikke noget at 
fejle.


