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Kære læser,

Stjernerne glimter endnu, julemanden har været på besøg og lige 
om lidt tager vi hul på et helt nyt år. At sidde med en ny, ubrugt 
kalender i hænderne, giver mig altid lyst til både at gøre status 
og se fremad. Et slags ritual, der følger nytårsaften, og som jeg i 
bund og grund holder meget af. Tavlen viskes ren for en stund, og 
nye drømme og muligheder kan spire. 

2019 blev et år, jeg først og fremmest vil huske for de mange gode 
resultater. Øverst på listen står den høje tilfredshedsscore, vi har 
modtaget fra vores gæster. 86 procent af alle rejsende har i år 
været tilfredse med deres rejse gennem terminalerne. Det er det 
højeste antal nogensinde, og det skyldes i høj grad jeres indsats. 
Hver dag servicerer I på allerbedste vis vores mange passagerer 
og sender dem godt af sted på deres videre færd ud i verden. Det 
vil jeg gerne sige jer en stor tak for. Jeg er så stolt af netop denne 
rekord. For hvis ikke vores gæster er tilfredse, kan resten næsten 
være ligegyldigt. 

Vi har samtidig vundet mange fine priser i årets løb. Vi kan blandt 
andet bryste os af at have Mikkeller, verdens bedste lufthavnsbar, 
men også Europas bedste udvalg af mad og drikke og i øvrigt 
være den mest effektive lufthavn i Europa. 

2019 blev dog også et år med nulvækst i passagerer. Det skyldes 
primært konkurserne i Primera Air og WOW air, pilotstrejken i 
SAS og den ny strategi fra Norwegian, der vægter lønsomhed 
højere end vækst. Hvis man fjerner de faktorer, så har der faktisk 
underliggende været en pæn fremgang i trafikken, og derfor ser 
vi også positivt på det nye år.

Vender vi blikket mod 2020, så står vi overfor mange spændende 
opgaver. Vi skal fortsætte vores rejse mod at forblive et af de mest 
interessante lufthavns-shopping centre, vi skal arbejde videre med 
vores bæredygtighedsstrategi og sikre, at Københavns Lufthavn 
går en grønnere fremtid i møde, og fremfor alt skal vi blive ved 
med at yde den gode indsats overfor vores gæster. Den del er jeg 
på ingen måde bekymret for. I gør det så godt hver dag allerede.

Pia Jeanette Lynggaard
Direktør for CPH Airport Sales & Marketing
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Siden sidst
Med 2,7 millioner rejsende blev det 

den mest travle oktober nogensinde i 

Københavns Lufthavn. Her er, hvad der 

ellers er sket i fjerde kvartal.

Jul i CPH

Lufthavnens julenisser har igen i år 

haft travlt med at pynte op til jul. Fem 

uger tog det at pakke lufthavnen ind 

i stjerner, glimmer og gran. Temaet i 

år er ’Fly me to the stars’, som blandt 

andet ses ved glimmerfugle i birket-

ræerne i den nye Terminal 2 og de 

mange glitrende flyvemaskiner på ju-

letræerne. Der er mange ting at tænke 

ind, når man pynter op i en lufthavn. 

I årets juleudsmykning er der brugt 

2,5 kilometer granguirlande, 850 små 

flyvemaskiner og 110 lysstjerner. 

Nye åbninger

Movesgood

Summerbird

Joe & The Juice (Finger C)

Lagkagehuset (Finger C og Landside)

SAS åbner rute til LA

Den 13. januar 2020 kan vi byde den 

eftertragtede rute mellem CPH og Los 

Angeles (LAX) velkommen tilbage ef-

ter 25 år. SAS opererede på selvsamme 

rute i 40 år fra 1954 til 1994, mens den 

gennem det seneste kvarte århund-

rede er fløjet til og fra Stockholm. 

Ruten bliver en helårsrute, hvor SAS i 

første omgang vil operere seks gange 

ugentligt med en Airbus A340-300, 

der har plads til 266 passagerer. Når 

sommerprogrammet træder i kraft den 

29. marts 2020, opgraderes ruten til 

daglig betjening.

Sortering af affald

Alle miljørum Airside er blevet 

opdateret med bedre skiltning samt 

flere skraldespande. Det betyder, at 

affaldet nu skal sorteres i ni forskellige 

fraktioner: pap, glas, småt elektro-

nik, elpærer, papir, metal, restaffald, 

batterier og blød plast. Fraktionerne er 

gældende i alle miljørum Airside.

Test af nye vending-maskiner

I samarbejde med Selecta har CPH 

opsat en non-food vending-maskine i 

Finger A ved Gate A8. En gruppe fra 

CPH har foretaget en analyse af, hvad 

passagerer efterspørger i fingrene, 

og derfor tester man i første omgang 

et udvidet udbud af ’travel essentials’ 

som ørepropper, høretelefoner, power-

banks m.m.

CPH Advantage lukker ned

Fra den 2. december i år sluttede 

muligheden for at optjene Advan-

tage-point i lufthavnens butikker og 

restauranter. CPH ønsker at skabe 

gode oplevelser for alle, der skal ud 

at rejse, og det har betydet et farvel 

til fordelsklubben. I tæt samarbejde 

med alle kommercielle enheder vil 

CPH i stedet fortsætte sin markeds-

føring og nyhedsbreve på mail med 

relevant information og inspiration 

for alle gæster. Til og med den 31. 

maj 2020 kan medlemmer dog stadig 

bruge deres point i de enheder, der i 

dag er en del af CPH Advantage. Først 

herefter bliver kasseapparatet med 

QR-kortlæseren samlet sammen fra 

enhederne. CPH Advantage-markeds-

føring i lejemål som klistermærker, 

brochurer m.m., må dog meget gerne 

fjernes allerede nu. 

•

•

•

•

•
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Alt det
øjet ikke ser

Angst, nedsat lungekapacitet, ordblindhed 
eller demens. Mange funktionsnedsæt-
telser kan ikke ses med det blotte øje. 
Alligevel lever mange gæster i lufthavnen 
hver dag med mere eller mindre synlige 
handicap, der kan gøre vejen fra check-in 
til flydør både fysisk og psykisk udfor-
drende. Det skal en ny indsats imødegå. For 
alle rejsende skal have en god oplevelse 
herude, uanset forudsætninger. Derfor har 
CPH udarbejdet et nyt e-learningsmodul, 
som du fremover skal bestå for at få 
fornyet dit ID-kort. Modulet består af seks 
forskellige film, hvor en række danskere 
med hvert sit handicap fortæller om de 
oplevelser og behov, de har i forbindelse 
med deres tur gennem lufthavnen. Målet 
er at øge forståelsen mellem lufthavnens 
ansatte og mennesker, der lever med funk-
tionsnedsættelser. Det siger Stine Ringvig 
Marsal, Service Excellence Director i CPH, 
som står bag det nye projekt.

”Det er ikke sådan, at folk med funk-
tionsnedsættelser specifikt oplever en 
dårlig service herude. Men de føler sig 
ofte udskammede i det offentlige rum. 
Hvis du ikke er hurtig nok i køen i super-
markedet, kan vi komme til at jage med 
dig eller vende ’det hvide ud af øjnene’.  
Hvis du spørger om vej, selv om du rent 
faktisk står under et skilt, smiler vi måske 
lidt af, hvor fjollet det virker. Men hvis 

man har kognitive udfordringer med at 
koble information sammen, eller har svært 
ved at læse, fordi man er stærkt ordblind, 
så er det kun tålmodighed og rumme-
lighed, der virker. Ikke det modsatte. 
Lufthavnen er et stresset sted for næsten 
alle mennesker, men for folk med handicap 
er det endnu værre. For nogle betyder det 
rent faktisk, at de fravælger at rejse, fordi 
det er så stor en belastning, at det tager 
flere dage at komme over.”

Ny nøglesnor 
Faktisk er det stadfæstet gennem EU-lov-

givningen, at alle personer med et synligt 
eller usynligt handicap har ret til hjælp 
hele vejen gennem lufthavnen, hvis de har 
brug for det. Servicen er gratis og leveres 
af Falck Assistance, der med kørestole, 
el-biler og cykler hjælper rejsende sikkert 
fra A til B. Langt de fleste kan dog med 

Turen gennem lufthavnen kan være så stressende, at 
mennesker med nedsat funktionsevne helt fravælger 
flyrejser. Ny indsats skal øge forståelsen for gæster med 
synlige og usynlige handicap og sikre alle rejsende lige 
muligheder for at få en god oplevelse i CPH.  

Bagom videoerne

De seks videoer bliver del af et e-learning kursus, 
som du skal tage, når du fornyer eller erhverver dit 

CPH ID kort. Videoerne bliver ved årsskiftet en del af 
godkendelsesproceduren til CPH ID kort, men alle, 
der arbejder direkte med eller færdes omkring de 
rejsende, skal som minimum have set videoen om 

usynlige handicap inden 1. januar 2020. Få linket til 
videoen af din leder. 
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en smule hjælp sagtens klare rejsen 
gennem terminalerne selv. For at gøre 
deres oplevelse bedre, har CPH valgt at 
indføre en særlig nøglesnor, der deles ud 
fra CPH Informationen samt ved hjælp af 
en række patientforeninger. Ved at bære 
den i lufthavnen sender den rejsende 
et diskret signal om, at man kan have 
brug for mere tålmodighed i kommu-
nikationen med en ansat i lufthavnen. 
Nøglesnoren, der er grøn med solsikker 
på, er allerede et internationalt sym-
bol. En identisk snor bruges i 12 britiske 
lufthavne, flere amerikanske lufthavne 
og er lige blevet rullet ud i både Amster-
dam og Marbella lufthavn. 

”Hvis du som butiksansat møder en 
kunde med nøglesnoren på, ved du, at 
vedkommende måske kræver lidt ekstra 
opmærksomhed, kan have brug for hjælp 
til at læse priser eller skilte eller måske 
har brug for at få noget forklaret ekstra 
grundigt. Det er egentlig bare at spørge, 
om der er noget særligt, man kan hjælpe 
med,” forklarer Stine Ringvig Marsal.

Den giver med andre ord ikke adgang 
til at springe køer over, men viser dig som 
ansat, at der er mere på spil, end hvad 
øjet kan se. 

Svært at forstå
Faktisk er det ofte dem, der lider af 

et usynligt handicap, der føler sig mest 
udsat. For når du møder en person, der 
sidder i kørestol, eller en blind, der går 
med mobility stok, er du allerede tunet 
ind på, at der er særlig hensyn at tage 
højde for. Men fælles for dem, der lever 
med et usynligt handicap, er, at det kan 
være svært og ganske frustrerende at 
overbevise andre om, at man har brug for 
hjælp, når ingen kan se hvorfor. I filmen 
om de usynlige handicap møder du 
eksempelvis ordblinde Christian, der som 
’ikke-læser’ har en tendens til at springe 
al tekst over, når han går igennem et 
sted som lufthavnen. Noget, der bety-
der, at han pludselig kan befinde sig i 
’ingenmandsland’, fordi han ikke har læst 
informationen på vej derhen, og derfor 
ikke ved, hvordan han kommer videre. 
Eller Ditte, der udadtil er en tjekket 
kvinder i 40’erne, men som også lider af 
demenssygdommen alzheimer, der gør 
det svært for hende at huske. Læg dertil 
et stresset lufthavnsmiljø, og du får en 
fornemmelse af, hvor udfordrende det 
for nogle er at være gæst her, påpeger 

Stine Ringvig Marsal. Netop derfor er 
det særligt de usynlige handicap, der er 
vigtige at skabe opmærksomhed om, 
siger hun.

”Lærdommen er, at vi dybest set skal 
gå ud fra, at der er en god grund til den 
adfærd, folk har. Vi skal ikke dømme det, 
men vise rummelighed og tålmodighed 
og hjælpe til, at de får en god oplevelse. 
Alle har ret til hjælp, og vi skal ikke stille 
os til dommer for, om det nu også er rig-
tigt. Vi skal sådan set bare agere.”

Derfor er hendes vigtigste budskab da 
også, at man skal blive bedre til at udvise 
rummelighed. Uanset hvad man møder, 
pointerer hun.

”Videoerne handler ikke om at vi skal 
vide alt om de mange usynlige handicap, 
der findes, men vi kan alle blive bedre til 
at være mere rummelige. Måske en dag 
bliver nøglesnoren overflødig, fordi vi 
automatisk bare tager folk, som de er, og 
gør vores bedste for at give dem en god 
oplevelse”. 

Snor og sløjfer

Møder du en gæst, der ønsker en 
nøglesnor, kan den afhentes i CPH 
informationen i Terminal 3. Når du 

har set videoen om usynlige handicap 
kan du desuden hente en lille sløjfe 

med solsikker på, som viser, at du har 
sympati og forståelse for personer, 
der lever med skjulte handicap og 

sygdomme.

Falck Assistance

Det koster ikke noget for den passager, 
der booker hjælp via Falck, da det er 
alle afgående passagerer fra CPH, der 
er med til at finansiere servicen. Når 
du køber en flybillet, går 5,5 kroner 
automatisk til en fælles PRM-pulje 

(Passengers with Reduced Mobility), 
som er med til at sikre lige vilkår for 
alle rejsende uanset forudsætninger. 
Hjælpen skal bookes hos flyselskabet, 
når man køber sin billet, men møder 
du en person herude, der har brug 

for hjælp, kan du altid tilkalde Falcks 
Assistancecenter. Enten gennem deres 

hovedkontor, som har indgang fra 
lufthavnens transfercenter, eller via et 
af de seks ’call points’, der er placeret 

rundt om i terminalerne.
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Victoria 
på 21 er 
usynlig
syg

Med en voldsomt nedsat lungekapacitet kan det på 
dårlige dage være udfordrende at klare sig gennem 
køerne i lufthavnens stressede miljø. Victoria 
Vallentin er født med den kroniske sygdom cystisk 
fibrose, der i særlig grad rammer lungefunktionen 
og besværliggør vejrtrækningen. Her forklarer hun, 
hvordan det føles at være usynlig syg.
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Videoerne bliver også en del af Retail Academy

Arbejdet med de nye videoer om 
synlige og usynlige handicap bliver 
fremover også en del af Retail Aca-
demy, der er lufthavnens e-lærings-
platform for shopping centeret. Her 
smelter de fem videoer sammen til 
en, og med udgangspunkt i daglig-
dagen i centeret bliver du klogere på, 
hvilke overvejelser der er forbundet 
med at servicere gæster med særlige 
forudsætninger.

”Det er helt afgørende, at vi får 
sat emnet på dagsorden hele vejen 
rundt i organisationen. Vi ved, at 
rigtig mange mennesker med synlige 
eller usynlige handicap går uden om 
butikker, ikke blot hos os, men helt 
generelt i deres hverdag. Derfor er vi 
også nødt til at gøre en ekstra indsats 
i forhold til at få dem til at føle sig 
velkomne og gøre deres oplevelse 
hos os endnu bedre. Derfor har vi 
lanceret et nyt modul under Retail 
Academy om netop dette,” forklarer 

Henriette Koustrup Madsen, Business 
Develop ment Manager og ansvarlig 
for E-akademiet.
I stedet for videomateriale og værter, 
der guider dig gennem en fiktiv 
købssituation, som tidligere har været 
formatet, er dette modul bundet 
op omkring langt mere tekst. Du vil 
derfor møde en række forskellige 
scenarier med flere forskellige handle-
muligheder tilknyttet. 
”I denne typer situationer er der 
sjældent noget, der er sort/hvidt. 
Derfor handler undervisningen i langt 
højere grad om at kunne reflektere 
og sætte sig ind i andre menneskers 
behov, også selv om det menneske, 
man står overfor, agerer anderledes, 
end en selv. I sådan en situation kan 
man virkelig være med til at gøre en 
forskel for et andet menneske. Noget, 
vi alle vist godt kan tåle at blive min-
det om en ekstra gang eller to.”

Hvordan påvirker cystisk fibrose dit liv?
”Jeg har en lungefunktion på 50-55 

procent, så den er så god, som den 
nu kan blive for mig i øjeblikket. For 
nogle år siden, var den helt nede på 
30 procent, og der var mine lunger så 
dårlige, at jeg skulle koncentrere mig 
om hvert åndedrag. Det fungerede ikke 
bare per automatik. Selv om jeg har 
mine udfordringer, forsøger jeg at leve 
et så normalt liv som muligt. Jeg går i 
skole og på arbej  de, er sammen med 
mine veninder og træner. Forskellen er 
bare, at jeg bliver meget træt. Jeg tager 
dagligt medicin i pilleform og gennem 
masker, og jeg er ofte ramt af langvarige 
hosteanfald, særligt om natten, hvor 
jeg kan ligge i flere timer og hive efter 
vejret. Men jeg skal alligevel op og i skole 
klokken 8 om morgenen. Det kan godt 
være hårdt. Men det værste, jeg ved, er, 
når sygdommen forhindrer mig i noget, 
jeg gerne vil.”

Hvordan er det at leve med et usynligt 
handicap?

”Jeg er på den ene side glad for, at jeg 
kan skjule sygdommen. Det er ikke det 
første, folk ser, når de møder mig. Men 
i andre situationer kan det godt være 
svært. Når jeg insisterer på at gøre alt 
det, som raske piger på min alder gør, 
kan det være svært at forstå, hvad jeg 
dealer med hver dag. En anden ting, 
der er begyndt at genere mig lidt, er 
måden folk kigger på mig, når jeg hoster 
i offent ligheden - som om jeg kunne 
smitte dem. Folk dømmer mig uden at 
kende min historie, og det gør mig ked 
af det. Nogle gange får jeg lyst til at 
fortælle dem, at mine hosteanfald skyl-
des en kronisk sygdom. Men det gør jeg 
selvfølgelig ikke. Hvis du har en kørestol, 
så forstår folk instinktivt, at du har brug 
for noget ekstra. Når man er kronisk syg, 
skal man bevise sin sygdom hver dag.”

Hvilke andre oplevelser har du haft med 
at blive dømt af mennesker, du ikke 
kendte? 

”Da jeg fik kørekort som 18-årig, fik 
jeg et invalideskilt til bilen, fordi min 
lungefunktion var helt nede på de 30 
procent. Der kunne jeg ikke gå ret langt 
uden at blive fuldkommen udmattet 
og få lange hosteanfald. Derfor var det 
dejligt, at jeg kunne parkere tæt på ind-

gange, når jeg var ude at handle. Men de 
blikke, jeg nogle gange fik, når jeg trådte 
ud af bilen og folk opdagede, at jeg godt 
kunne gå. De siger alt.”

Hvordan er din oplevelse af at være i 
lufthavnen?

”Nogle dage kan jeg næsten gå smer-
tefrit igennem dagen, mens jeg andre 
dage vågner op og føler, at jeg ikke har 
nogle lunger. På de gode dage har jeg 
ingen ekstrabehov i lufthavnen, men på 
de dårlige dage kan det være en stor 
udfordring. De lange køer, hvor man 
skal stå op, er udfordrende, når jeg har 
voldsomme vejrtrækningsproblemer, og 
hele tiden skal minde mig selv om, at jeg 
skal huske at trække vejret. Når der så 
samtidig er drøn på og masser af men-
nesker rundt om mig, kan det godt være 
ekstratrættende. Hvis jeg rejser med min 
familie, kan jeg selvfølgelig bare sætte 
mig ned, men hvis jeg rejser alene, er 
det svært. Særligt fordi jeg også altid har 
en enorm tung håndbagage med fyldt 
med al min medicin, som jeg skal bære 
på ud i flyet. Jeg har aldrig spurgt om 
hjælp, eller om der var mulighed for, at 
jeg kunne komme foran i køen, fordi jeg 

er bange for at blive dømt. Folk ville jo 
grine, når de så mig, for jeg ser ikke syg 
ud udenpå.” 

Kunne du finde på at bære en af de nye 
nøglesnore, lufthavnen indfører til men-
nesker med nedsat mobilitet?

”På de dårlige dage: ja, helt sikkert. 
Det ville gøre, at jeg ville slippe for at 
skulle forklare mig, og den ville give mig 
et helle, uden at jeg var bange for at 
blive dømt. Det, synes jeg, er et virkelig 
godt initiativ.”

Hvordan skal folk herude møde sådan en 
som dig?

”Man skal møde mig som et helt 
normalt menneske. Men det kunne være 
rart, hvis jeg nogle gange fik tilbudt 
hjælp, eller at det var ok, jeg spurgte om 
det, uden at folk stillede sig kritisk over-
for, om det nu var rigtigt, jeg havde brug 
for det. I dag skal der ret meget til, før 
jeg spørger om hjælp, fordi jeg er bange 
for kommentarerne, og fordi folk er hur-
tige til at dømme en som mig. Det, kunne 
jeg godt drømme om, blev anderledes.”
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Manden 
bag 
masken

I sommer kunne lufthavnen 
føje endnu et vægtigt værk til 
kunstsamlingen. Et vægmaleri 
af den anonyme kunstner 
HuskMitNavn, der henover 
26 meter i Finger E har spejlet 
nogle af lufthavnens mange 
arketyper. Connect har sat 
den skarpe iagttager af 
hverdagen-i-en-nøddeskal 
stævne for at blive klogere på 
manden bag hætten.



Manden 
bag 
masken



Selv om du aldrig har set hans ansigt, kender du sik-
kert hans ikoniske streg. HuskMitNavn har gennem 
de seneste tyve år udsmykket alt fra forladte 
bygninger til direktørgange med værker formet af 
en dyb humoristisk sans, en baggrund i graffitimil-
jøet og skarpe iagttagelser af hverdagslivet. Siden 
sommeren i år har du kunnet opleve hans kunst her 
i lufthavnen i form af det enorme vægmaleri, skabt 
specifikt til forbindelsesgangen mod Finger D og E. 
Et 26 meter langt spejl af livet i terminalerne og et 
kærligt portræt af nogle af de mange arketyper, der 
samles netop her. Den travle forretningsrejsende 
med tre armbåndsure på hver sin tidszone, den 
tungt læssede børnefamilie og det nyforelskede par 
på vej til Paris. Alle figurer, der er inspireret af og 
kondenseret ned fra rigtige mennesker, kunstneren 
observerede under sin arbejdsproces her i CPH. 

”Selve værket har jeg lavet i et rum i lufthavnen, 
og derfor har jeg også haft mulighed for at gå frem 
og tilbage mellem rummet og terminalerne for at 
iagttage folk og finde inspiration. Det er jo ikke 
en-til-en portrætter, men snarere stereotyper, der 
går igen. I virkeligheden er værket jo ikke særligt 
repræsentativt. I så fald skulle der være markant 
flere gråhårede mænd med læsebriller, der i den 
samme blå habit er på vej til møde i Stockholm. Når 
man kommer ind i et fly, vælter den type jo ind som 
klonkrigere på række. Men ham er der altså kun en 
af på maleriet,” siger han, mens en smittende latter 
hurtigt følger trop. 

Det tog ham ikke lang tid at sige ja til opgaven 
i lufthavnen. For værket ligger i god forlængelse 
af, hvad han ellers plejer at lave. Så længe han får 
frie hænder, bliver udfordret og at hans tegninger i 
øvrigt passer ind i sammenhængen, er han frisk på 
det meste. 

”Lufthavnen og det mylder af mennesker, der er 
her, passer godt ind i mit univers, hvor jeg portræt-
terer hverdagsliv og omgivelser. Lufthavnen er et 
nemt sted at finde inspiration. For fanden, det er jo 
lige der for næsen af en.”

Netop hverdagslivet spiller en nøglerolle, hvis man 
vil forstå HuskMitNavns repertoire. En ’uudtømmelig 
kilde’ til inspiration, som han siger, og det har man 
brug for, når man tegner så meget, som han gør. 
Særligt, når man ikke lever et ’Indiana Jones’-liv, som 
han kalder det, som mange måske tror, han gør. 

Betragter af hverdagen
Det er med andre ord ikke et kunstneragtigt 

bohemeliv, der udspiller sig i hjemmet på Amager. 
Hjemme hos ham ringer vækkeuret også lidt for tid-
ligt, der er madpakker, der skal smøres, børn der skal 
hentes og bringes, og indkøb der helst skal overstås. 

”Jeg har igennem mange år haft børn i institu-
tioner, og en hverdag der skal gå op. Hvis jeg skal 
kunne finde på nye motiver hele tiden, er jeg nødt 
til at have øjnene åbne, der hvor jeg er. Hverdagen 

er et univers, som livet består af 95 procent af tiden, 
men som ikke bliver repræsenteret i særlig høj grad 
i billedkunsten. Det har jeg på en eller anden måde 
sat mig på. Der er noget genkendelse i det, og jeg 
synes personligt, at det er sjovt at male.”

Derfor bruger han tiden i supermarkedskøen eller 
turen i bussen på vej fra A-B på at observere folk. Og 
når man sådan står og ’glor’ så indgående på folk, 
som han siger, er det ganske kontraproduktivt for 
kunsten, hvis folk genkender ham på gaden. Derfor 
har han brug for den anonymitet, der fra begyn-
delsen har været hans varemærke. I starten som en 
naturlig forlængelse af hans baggrund i graffitimil-
jøet, men i dag snarere en nødvendighed for hans 
arbejde. 

”Jeg lever af at kunne observere mine omgivelser. 
Men hvis folk begynder at stirre underligt tilbage på 
mig, bliver den del svær. Så ender det med, at jeg 
tegner mennesker med vidt opslåede øjne, der ser 
mærkeligt på beskueren, og det er jo ikke lige det, 
jeg er ude efter,” siger han og fylder telefonrøret 
med endnu et i rækken af imødekommende grin. Et 
grin, der hurtigt eliminerer enhver form for anta-
gelse om en excentrisk kunstner, der partout bærer 
hue eller maske i offentligheden for netop opmærk-
somhedens skyld. Faktisk er det lige omvendt.

”At være et kendt ansigt har mange flere bag-
dele end fordele. Du kan ikke slukke for det, når 
du har været i tv og aflevere dit budskab. Al den 
opmærksomhed om min person har jeg aldrig været 
interesseret i,” forklarer han og understreger, at det 
ikke handler om en ’gimmick’ fra hans side.

”Det er jo ikke sådan, at jeg sidder med en pose 
over hovedet, når jeg underskriver en kontrakt med 
lufthavnen eksempelvis. Jeg tager det rimelig stille 
og roligt. Selvfølgelig er det ikke det første, jeg siger, 
når jeg møder nye mennesker, og hvis der bliver 
taget billeder i forbindelse med min kunst, tager 
jeg en hætte på. Jeg har ikke så stort behov for 
eksponeringen. Længere er den sådan set ikke.”

Kunst på to plan
De (k)ærlige portrætter, han er kendt for lave, 

lander altid i øjenhøjde med beskueren. Selv om 
værkerne sætter vores måde at leve på under lup og 
kan få os til at se indad, bliver de aldrig dømmende. 
Men det er ofte lidt en balancegang, og nogle vil 
måske også mene, at han er en tand for banal, siger 
han. Motiverne er ofte kogt helt ned til den mest 
simple handling, der viser hans budskab allerbedst. 
Målgrupper arbejder han ikke med, og derfor har 
han heller ikke gjort sig større overvejelser om, hvem 
hans kunst skal ramme. 

”Hvis man nu tager vægmaleriet her i lufthavnen, 
er det nok først og fremmest børn, der opdager det. 
De voksne har alt for travlt med at holde styr på 
boardingpas og navigere hen til gaten.”
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3 korte til 
HuskMitNavn

Hvad er dit eget forhold til lufthavnen?

”Jeg har brugt den meget i arbejdssammen-

hænge, da halvdelen af mit arbejde er i udlandet. 

Men nu flyver jeg mindre, end jeg plejer. I begyn-

delsen deltog jeg i alt. Nu prioriterer jeg mere, 

i forhold til hvad der er de fede projekter. Jeg 

cykler også nogle gange herud, når jeg skal ud og 

rejse. Jeg skulle engang til polterabend i Norge 

og syntes selv, det var så friskt, at jeg cyklede der 

med min kuffert. På vej hjem var det en anden 

sag. Der var jeg helt flad.”

Har du en fast rutine, når du er herude?

”Nej, egentlig ikke. Jeg køber mest af alt bare 

vand og prøver at se lidt professionel ud. Det er 

egentlig noget mærkeligt noget, det der med 

at hamstre vand. Panikangsten, der rammer en, 

når man tror, at man lige præcis de næste to 

timer har brug for at drikke otte liter vand! Det 

gør man jo ikke normalt. Men når man bliver 

lukket inde på et fly, er det lige pludseligt meget 

vigtigt.”

Hvad betyder det at rejse for dig?

”Jeg er ikke så tosset med at være turist. I Dan-

mark går der ti år mellem, jeg er i en kirke, men 

når man rejser, skal man partout ind i ti forskel-

lige. Det er voldsomt at se, hvor overturistet 

mange steder er blevet inden for de senere år. 

Cruiseskibe, der ligger til og oversvømmer byen. 

Det bryder jeg mig ikke rigtigt om. Der er jo ikke 

nogen mennesker, der i virkeligheden kan lide at 

være turister, for alle har så travlt med at være 

’ikke-turister’, når de er afsted. Jeg kan godt lide 

at have et formål med en rejse. Det sker helt 

automatisk, hvis man eksempelvis er på arbejds-

rejse.”
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Bag om værket

”Jeg laver tingene ud fra, hvor de skal sættes op. Værket her skulle 
sættes op i en gangtunnel, hvor folk sjovt nok går. Folk er på vej til 
flyet, og det er en lidt stresset situation. Derfor skal det også være 
noget, der kan opfanges lynhurtigt, og man skal kunne fange den 

gennemgående ide bare ved at se et lille udsnit af værket. Det er ikke 
et sted, man stopper op, for så bumper dem foran ind i én. Hvis jeg 

havde lavet noget med meget tekst, ville det af den grund heller ikke 
fungere. Værket skal kunne opleves enkeltvis, men også i en sam-

menhæng. Derudover kan jeg godt lide at portrættere nogle menne-
sker, der er i en situation, som beskueren også er i. Alle i værket er på 

vej til at boarde, og det er beskueren også.”

Hvilken figur er du mest tilfreds med?

”Der er en far, der kommer med en masse kufferter, børn der skriger, 
klapvogn, stift smil og blodsprængte øjne. Børn er kendetegnet ved 
at have dårlig timing. Især i et fly. Man prøver at få dem til at sove, 
og så lukker de først øjnene, lige når flyet lander. Man ved jo også 

godt, hvordan det er være medpassager. Nu er mine børn blevet lidt 
ældre, men jeg har virkelig været der. Tidligere tegnede jeg folk, der 
gik i byen. Om 30 år maler jeg nok om inkontinens. Når man bruger 

det, der er lige foran næsen af en, så bliver det sådan.”

Selv om de fleste rejsende nok kan gen-
kende den situation, afviser han alligevel, at 
den satiriske form, hans kunst ofte har, er et 
bevidst udtryk for en større samfundskritik.

”Nogle gange kan det da godt være, at 
jeg forsøger at sige noget indirekte med 
min kunst. Men man er nødt til at variere 
sit udtryk. Hvis det enten kun er samfunds-
kritisk eller kun for sjovt, stopper folk med 
at kigge på det. Hvis man laver noget med 
humor, kan man få indhold ind i værket på 
to plan. Det ene plan får dig til at grine, det 
andet giver dig noget at tænke over.”

Som verden udvikler sig i dag, er det at 
lave værker man kan grine af, også lidt af en 
overlevelsesmekanisme for ham. Nyheder, 
der proklamerer dommedag hver dag, er ’op 
ad bakke’ som han siger, og derfor er det 
gavnligt at kunne kigge på noget, hvor ikke 
alt skal være så alvorligt. 

Lytter kun til sig selv
Siden sit gennembrud som billedkunst-

ner i begyndelsen af 00’erne har han været 
vidt omkring med sin kunst. Gennem årene 
er det både blevet til støtteplakater for 
syriske flygtningebørn, solo-udstillinger på 
byens førende gallerier, store gavlmaler-
ier i ind- og udland og en udsmykning af 
Novozymes’ direktionsgang. Indimellem 
møder han beskyldninger om, at han har 
solgt sin rebelske graffiti-sjæl til fordel for 
kommercielle samarbejder og selvhøjtidelige 
københavner-gallerier. Men det giver han 
ikke meget for. 

”Da jeg begyndte at male graffiti som 
teenager, var det delvist også forbundet 
med at lege ’politi og røvere’ med ordens-
magten. Man opdager hurtigt, at det ikke er 
noget, man kommer til at lave i 60 år. Men 
hvis man har en stor tegnelyst, som jeg har, 
er man nødt til at kanalisere det over i noget 
andet. Jeg får mange tilbud i alle retninger, 
og så kigger jeg på fra gang til gang, om der 
er for store modsætninger i forhold til, om 
jeg kan lave det. Er det DSB, der beder mig 
om en anti-graffiti tegning, bliver det nok et 
nej. Men at sætte mure op for mig selv, der 
siger, at fordi jeg engang har malet et sted, 
jeg ikke måtte, så kan jeg ikke tillade mig 
noget som helst kommercielt, dur jo ikke. 
Så var jeg ikke kommet nogle steder. Derfor 
har jeg altid kun lyttet til mig selv.”

Heldigvis for det. For hvem ved, om 
lufthavnen i så fald havde haft mulighed for 
at udstille det værk, der nu bringer smilet 
frem hos de fleste rejsende.
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mere

kunst

Meget

Kunst skaber værdi på mange 
planer. Derfor har CPH lanceret 
en ny kunststrategi, der skal give 
medarbejdere og passagerer 
en ekstra oplevelsesdimension 
på deres færden gennem 
lufthavnen. 
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I løbet af det seneste år har lufthavnen føjet mar-
kante værker til den store kunstsamling, der allerede 
findes rundt om i terminalerne. Alexander Tovborgs 
mytologiske glasmosaik kaster i dag lys over den nye 
paskontrol i Finger E og sender tankerne mod frem-
mede himmelstrøg. HuskMitNavn, som du også kan 
blive meget klogere på i denne udgave af Connect, 
sender en hilsen til hverdagens helte i det 26 meter 
lange kunstværk, der pryder forbindelsesgangen ud 
mod Finger D og E. De to værker er blevet til som led 
i arbejdet med at forny lufthavnens kunststrategi, 
der skal sikre kunsten en fremtrædende plads i de 
nye terminalbyggerier, lufthavnen står overfor i 
de kommende år. Det forklarer May Køster, der er 
Senior Master Planner i CPH.

”Kunst har gennem mange år haft en stor betyd-
ning i lufthavnen, og vi har allerede en omfattende 
kunstsamling. Men det er længe siden, vi har tilføjet 
nyt, da vi ikke har haft store byggeprojekter siden 
opførelsen af Terminal 3, og dermed heller ikke haft 
plads til nyt kunst. Men nu står vi i en situation, hvor 
vi udbygger lufthavnen markant, og derfor gav det 
rigtig god mening, at vi brugte Finger E som afsæt til 
at forme en ny og samlet strategi for, hvad vi vil med 
kunsten i lufthavnen,” forklarer hun.

Gennem arbejdet med kunstprojekterne i den nye 
finger blev alt lige fra arbejdsmetodik og rolle-
fordeling til overordnede visioner og strategiske 
fokusområder formuleret for både den eksisterende 
kunst og nyerhvervelser.

Aktivering af eksisterende kunst i lufthavnen
Den allerede store samling af kunst, CPH råder 

over, skal således også håndteres og driftes fra tid til 
anden i foranderlige omgivelser i forbindelse med 
byggeprojekter. Derfor er det også en del af kunst-
strategiens præmis at værne om den eksisterende 
kunst og få den til at leve på ny. Et eksempel er gen-
placeringen af Robert Jacobsens Pegasus-skulptur fra 
Lufthavnsboulevarden til Lufthavnstorvet, siger Inge 
Wredstrøm fra Commercial Technical Service, der er 
ansvarlig for driften af eksisterende kunst.

”Vi har mange spændende kunstværker i vores 
terminaler skabt af kunstnere fra Norden. Vores 
arkitektur, møbler og kunstværker giver et smukt 
helhedsbillede, når vores passagerer ankommer til 
lufthavnen, og med den nye kunststrategi kan vi 
sikre, at allerede eksisterende kunst kan flyttes til en 
bedre egnet placering.”

Foruden at flytte Robert Jacobsens skulptur har 
også billeder malet af Arne Haugen Sørensen fået 
nyt hjemsted. Værkerne, der oprindeligt er skabt til 
Terminal 1, vil fremover hænge i den nye bagage-
fabrik, og det giver kunsten nye og bedre vilkår til 
større glæde for mange, påpeger Inge Wredstrøm.

Værdi på mange planer
Den overordnede ide med en samlet strategi er at 

sikre, at der træffes bevidste valg, når man indkøber 
og anvender kunst. På den måde undgår man, at 
valg af ny kunst beror på mavefornemmelser, og at 
den i stedet understøtter lufthavnens overordnede 
strategi på et velovervejet plan.

”Kunststrategien sikrer, at vi er bevidste om, hvor-
dan kunst kan understøtte vores ambition om, at 
vejen gennem lufthavnen skal være den bedste del 
af rejsen. Kunst kan skabe unikke oplevelser og er 
værdiskabende på rigtig mange planer, hvis bare vi 
gør det rigtigt,” forklarer May Køster.

Kunst kan blandt andet have en funktionel værdi 
ved ubevidst at guide gæsterne på rette vej gennem 
terminalerne, den kan have en oplevet værdi for 
både passagerer og medarbejdere, der får en sanse-
lig oplevelse midt i et travlt trafikknudepunkt, og så 
kan den have en signalværdi, der kobler lufthavnen 
sammen med den omgivende verden gennem større 
events i ind- og udland. Sidst men ikke mindst kan 
kunsten være med til at skabe positiv omtale af 
lufthavnen og har således også en vigtig strate-
gisk værdi, forklarer hun. Det er glasmosaikken af 
Alexander Tovborg et rigtigt godt eksempel på, 
påpeger hun. Rigtig mange medier har med store, 
rosende ord skrevet artikler om det enorme værk. 
Blandt andet Wallpaper, der er et af verdens mest 
anerkendte designmagasiner.  

”Tovborgs værk viser med al tydelighed, hvad det 
er, vi gerne vil med strategien. I de nye byggerier vil 
kunsten derfor også blive tænkt ind meget tidligere 
processen i forhold til, hvilke rum der arbejdes med, 
og hvordan kunsten kan være med til at understøtte 
arkitekturen. Det arbejde glæder jeg mig rigtig 
meget til at komme i gang med.”

Permanens, Midlertidighed og Outreach

Udover retningslinjer for håndtering af eksis-
terende kunst indeholder kunststrategien tre 

strategiske fokusområder.

Permanens omhandler permanente værker, som 
indtænkes i ud- og ombygningsplaner, så kunsten 

indgår integreret og i harmonisk samspil med 
arkitekturen og lufthavnens funktioner. 

Midlertidighed er kunst, som aktiveres for at 
gøre rumoplevelsen sammenhængende ved 

ombygninger i lufthavnen og kan indgå som en 
del af byggekommunikation. De midlertidige 
tiltag skal skabe variation og overraskelse hos 

de mange passagerer, der jævnligt opholder sig i 
lufthavnen.

Outreach handler om tiltag, der skaber en tæt-
tere relation mellem lufthavnen, passagerer og 

lokale interessenter. Det kan være partnerskaber 
med førende kulturinstitutioner eller samarbejder 

omkring lokale events.

15

Connect — Et indblik i CPH  |  December  |  2019



Når det danske herrelandshold til sommer spiller EM i 
fodbold på hjemmebane, er det med lufthavnen som officielt 
trafikknudepunkt. Det kræver en hel del planlægning. 
Connect tager dig med ind i maskinrummet. 

Folkefest 

under

opsejling

EM fejrer 60 års fødselsdag

I 2020 markerer UEFA 60-året for 
den første EM-slutrunde ved at 

fordele værtskabet på 12 forskellige 
byer i hele Europa. For første gang 

nogensinde er Danmark blevet 
valgt som et af værtslandene ved en 
EM-slutrunde. København skal være 
vært for fire kampe i perioden 12. 

til 29. juni 2020.
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Det er ikke hvert år, at en så stor begiven-
hed som EM i herrefodbold kommer til 
København. Faktisk er det første gang 
nogensinde, at Danmark har lagt baner 
til et event i samme skala, og det kræver 
planlægning ud over det sædvanlige. 
Også af lufthavnen, der som trafikalt 
knudepunkt, har afgørende betydning 
for at både spillere, dommere, fans og 
repræsentanter fra UEFA kommer sikkert 
og rettidigt frem til de fire kampe, der 
spilles på dansk jord. Siden 2014 har 
lufthavnen været involveret i EURO 
2020, og siden juni i år har Lars Zeeberg 
Pedersen, CPH’s projekt leder for eventet, 
arbejdet intenst sammen med sit team 
på at lægge en plan for at realisere de 
mange krav, UEFA forud for turneringen 
har stillet til CPH. Det betyder blandt 
andet, at VIP’ere skal kunne komme 
hurtigt og gnidningsløst gennem ter-
minalerne, at ekstra personale står klar 
til at tage hånd om de mange medrej-
sende fans, og at yderst detaljerede 
beredskaber for lufthavnens afvikling af 
EURO 2020 ligger helt klart i begyndelsen 
af det nye år.

”EM i herrefodbold er verdens 
tredjestørste event, kun overgået af OL 
og VM i herrefodbold, så det er kæmpe-
stort for os at være med i. Selv om der er 
en masse arbejde og udfordringer for-
bundet med det, er det superfedt at være 
med til at bakke op om Danmark og være 
en del af den fodboldfeber, der uund-
gåeligt vil ramme landet og selvfølgelig 
også lufthavnen,” siger han.

Fodboldfeber i lufthavnen
Da Danmark sikrede sig billet til slut-

runden ved at spille 1-1 mod Irland midt 
november, lå det også fast, at EURO 2020 

bliver en langt større folkefest, end hvis 
det modsatte var sket.

”Hvis Danmark ikke var med, ville hele 
nationen gå rundt og være bitre over, 
at vi ikke at havde kvalificeret os. Det 
ville afgjort have sat en dæmper på, 
hvor meget vi kunne tillade os at pakke 
lufthavnen ind i rød/hvide farver eksem-
pelvis.”

Derfor ligger der heller ikke nogen 
konkrete planer for, hvordan det vil blive 
markeret i terminalerne. Kun en masse 
ideer, der nu for alvor skal følges op på.

”Selv om vi ikke kan sige så meget pt., 
kan vi slå fast, at det absolut ikke vil gå 
ubemærket hen, at Danmark deltager 
i EURO 2020. Men det er et arbejde, vi 
først for alvor går i gang med nu, så vi 
får travlt i månederne op til 12. juni, hvor 
slutrunden starter” 
Derudover har lodtrækningen om de 
endelige puljer i slutningen af november 
også betydet, at de praktiske forbere-
delser op til kampene for alvor kan gå i 
gang. 

”Planlægningen af lufthavnens 
deltagelse i afviklingen af EURO 2020 
involverer alle afdelinger af CPH i større 
eller mindre grad. Det er et enormt 
puslespil at få det hele til at gå op og 
kræver et godt samarbejde for at få 
lufthavnen til at blive klar til den store 
folkefest. Som fodboldfan er jeg ikke ked 
af det her projekt overhovedet, men det 
giver mig da nogle grå hår indimellem,” 
griner Lars Zeeberg Pedersen.

Modsatte side. Sejrsjubel efter 
at holdet spillede 1-1 mod Irland og 
dermed kvalificerede sig til sommerens 
slutrunde.

Denne side. Andreas Cornelius 
og Jens Stryger Larsen er trukket i 
sejrstrøjerne.

»Som fodboldfan er jeg 
ikke ked af det her projekt 
overhovedet, men det 
giver mig da nogle grå hår 
indimellem.«
Lars Zeeberg Pedersen
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Connect stiller tre spørgsmål til tre nye 
medarbejdere, du med sikkerhed kommer til 
at møde i Shopping Centeret fremover. 

Mød tre nye 
CPH’ere

Lasse Berg

Med fire år som retail manager for elek-
tronikbutikkerne (Capi-Lux) i lufthavnen, er 
det ikke på helt gyngende grund, at Lasse 
Berg nu indtager rollen som retail business 
partner hos CPH. Før Capi-Lux arbejdede 
han som area manager for de fleste af Peak 
Performances konceptbutikker i Danmark 
og har således solid erfaring at trække på i 
arbejdet med at sikre lufthavnen et fortsat 
stærkt udbud af shoppingmuligheder.

Hvordan kommer du til at få succes med 
dine opgaver?

”En af mine fornemmeste opgaver bliver 
at sikre den bedst tænkelige relation til 
forpagtere og unitmanagers i Shopping 
Centeret, så partnerskabet giver mening og 
skaber værdi for alle parter.” 

Hvad er dine største styrker?
”Jeg kommer selv fra Shopping Centeret 

og har været den drivende kraft bag en af 
de største kunder, lufthavnen har. På den 
måde er partnerskaber en indlejret del af 
min faglighed. Endnu vigtigere for mine 
kommende samarbejdspartnere er dog, at 
jeg kender den kommercielle scene, og det 

potentiale lufthavnen tilbyder, men også 
de udfordringer man kan møde, når Shop-
ping Centeret er en arbejdsplads.”

Hvor kommer man til at møde dig?
”Man kommer til at møde mig på 

gangene. Der er mange opgaver og 
ansvars områder i mit nye job, men 
meget af det kommer til at foregå 
i Shopping Centeret. På 
den måde er mit nylige 
jobskifte ikke langt 
væk fra den hverdag, 
jeg har kendt gennem 
de seneste mange 
år. Det er jeg super 
tilfreds med. Shop-
ping Centeret er et 
magisk sted.”
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Casper Frimann

Som ny F&B business partner er det frem-
over Casper Frimann, der skal sikre, at 
lufthavnen også i fremtiden kan tilbyde 
rejsende en ekstraordinær madscene og 
fastholde et godt samarbejde med eksi-
sterende og kommende forpagtere. Før 
jobbet i CPH arbejdede han blandt andet 
seks år i Tivoli med konceptudvikling og 
udbud af parkens egne spisesteder og 
har også tidligere haft egen vinforret-
ning på Gl. Kongevej på Vesterbro. 

Hvordan kommer du til at få succes med 
dine opgaver?

”Det er afgørende at jeg får et godt 
forhold til de mange interessenter i 
shopping centeret, hvis vi skal lykkes 
med at holde et højt i niveau. Derudover 
kommer jeg til at skulle følge nøje med 
i, hvilke trends der er på den danske og 
udenlandske madscene.”

Hvad er dine største styrker?
”Med mere end 20 år i restaurations-

branchen kommer jeg til at bidrage 
med stor viden om drift, ligesom jeg 
som tidligere selvstændig også har en 
god forståelse for drift af retail. Derud-
over håber jeg at kunne bidrage med 
at udvikle F&B til fremtiden med mine 
mange års erfaring og personlige vinkel 
på tidens trends.”

Hvor kommer man til at møde 
dig?

”Jeg kommer til at være 
i shopping centeret flere 
gange om ugen, især når jeg 
kommer forbi til møder, men 
også når jeg spiser mig vej 
gennem alle ’mine’ enheder 
– jeg er ofte at finde med en 
kop kaffe eller noget mad 
foran mig.”

Cathrine Højbjerg 

Efter fem år som ansvarlig for marketing 
og den digitale strategi på det skandina-
viske marked for kosmetikvirksomheden 
Benefit Cosmetics, er Cathrine Højbjerg 
nu startet som brand manager i CPH. 
Hendes ansvar bliver først og fremmest 
produktion og udvikling af Connect og 
nyhedsbrevet News, men hun kommer 
også til at varetage en kommunikativ 
rolle i salgs- og markedsføringsmate  -   
ria let til den kommercielle del af den 
store udvidelse af Terminal 3.

Hvordan kommer du til at få succes med 
dine opgaver?

”Dialogen med forpagterne og alle 
medarbejderne i shopping centeret 
kommer til at være central i forhold til 
at skabe det bedste indhold til News og 
Connect. Jeg tror på, at vi sammen kan 
skabe værdifuldt indhold, der styrker 
vores arbejde hver især men som også 
samler os på tværs af brands og inte-
resser.”

Hvad er dine største styrker?
”Jeg elsker at tænke innovativt og 

anderledes, både i forhold til marke-
tingkampagner og i kommunikationen 
generelt. Alt indhold, vi laver, skal have 
værdi for modtageren, ellers kan vi lige 
så godt lade være. Det kommer jeg til at 
fokusere benhårdt på.”

Hvor kommer man til at møde dig?
”Min daglige gang bliver på Lufthavns-

boulevarden 6 i marketingafdelingen. 
Men jeg kommer selvfølgelig også til at 
snuse rundt i shopping centeret for at 
opsnappe de bedste historier til News 
og Connect og opleve, hvordan alle de 
forskellige butikker, restauranter og 
barer gør en forskel for passagererne.” 

19

Connect — Et indblik i CPH  |  December  |  2019



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. 

Theodor Riese

Bar Manager, OLIOLI

Har du endnu ikke opdaget det, finder du nok 
snart ud af, at jeg… til tider kan være lidt af en 
kontrolfreak. Jeg er et konkurrencemenneske, som 
ikke ser mig tilfreds med det næstbedste.

Til gengæld kan du glæde dig til, at… se mig 
på dansegulvet til de lyse morgentimer.

Folk tror altid, at jeg… er midt i tyverne. Hvis jeg 
så fortæller dem, at jeg er 21, er det ikke altid, at 
de tror på mig.

Men jeg vil gerne sige, at… jeg nyder at være 
ung. Det er en fed tid!

Jeg lærer aldrig, at… acceptere manglende 
engagement og sløset arbejde.

Der er få, der ved det, men… OLIOLI betyder 
faktisk glæde på hawaiiansk. 

Jeg har først for nyligt opdaget, at… der er to 
personaleindgange herude. Jeg har loyalt benyttet 
den ene hele vejen igennem.

Når jeg holder fri, kan du finde mig… med et 
godt glas vin og mine venner omkring mig.

Det bedste ved CPH er… at lufthavnen aldrig 
sover. Mikkeller overfor har døgnåbent, og vi er 
også selv bemandet døgnet rundt. Der er altid en 
fed vibe herude, ligegyldigt hvad tid på døgnet 
det er.

Afslutningsvis vil jeg lige sige… at folk skal 
sætte pris på god mad og spise ordentligt, når man 
har mulighed for det. Din kost har indflydelse på, 
hvor godt du føler dig tilpas. At det skulle ske i 
form af en bowl og en juice, ville jeg da heller ikke 
klage over.


