Pressemeddelelse
Ny bog er en kærlighedserklæring til Københavns brogede og udskældte bydel Nordvest
Nordvest er hyggelig og eksotisk. Københavns farverige bydel får
nu sin helt egen guidebog: Nordvest. Her viser kunsthistoriker og
mangeårig Nordvest-boer Birgitte Zacho rundt i det kvarter, hun
elsker.
Postnummeret 2400 NV får mange til at ryste på hovedet. Negative historier om
rockerkrige, kriminelle indvandrere og det nye ungdomshus på Dortheavej har fået
fordommene til at trives. Men de er blot en mikroskopisk brøkdel af det Nordvest, hvor
mere end 44.000 danskere har deres daglige gang.
Samtidig er bydelen ved at forvandle sig fra Københavns skraldespand for udsatte
beboere til at være et skønt miks af alle typer af indbyggere, hvor især de unge
studerende og nye børnefamilier er med til at sætte deres præg på den multikulturelle
bydel.
I bogen Nordvest viser Birgitte Zacho rundt til alt det, der gør Nordvest til en moderne
storbyperle. På turen gennem bydelen kommer læseren rundt til de arkitektoniske
perler som Grundtvigs Kirke, Bispebjerg Hospital og den nye Imam Ali Moské, forbi de
gamle, store arbejderlejligheder og de nedlagte fabrikker, der er ved at få nyt liv for
kunstnere og iværksættere, forbi grønthandlere og andre småhandlende, der gør gader
og veje levende, til de store grønne områder: Bispebjerg Kirkegård, Utterslev Mose og
Lersøparken, hvor man både kan tage et stille hvil eller træne op til drømmen om at
blive maratonløber.
Nordvest er en bog for tilflytteren, der vil på opdagelse i sit nye hjem, for den faste
beboer, der vil kende de skjulte hjørner og mange krinkelkroge lidt bedre, og for gæsten,
der kommer forbi på cykel og vil udforske Københavns nordlige hjørne.
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