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Antallet af turister i København stiger år for år, og efterhånden er byen 
blevet så populært et rejsemål, at mange københavnere begynder at 
mærke det på egen krop. For selvom turisterne er med til at gøre vores by 
rigere, så kan den øgede turisme også give problemer. 

Byens Saloner havde inviteret til debat om, hvordan vi skal forholde os til 
de mange turister, der hvert år kommer til København, og hvordan vi løser 
de problemer, som den øgede turisme kan føre med sig.

Vi havde samlet et bredt panel med vidt forskellige syn på turisme i 
København. Panelet bestod af Anette Hyldahl, chef for turisme og 
oplevelsesøkonomi i Horesta, Tine Kastrup-Misir, kommunikationsdirektør i 
Wonderful Copenhagen, Søren Brøchner, ejer af hotelkæden Brøchner, 
Bent Lohmann, formand for lokaludvalget i Indre By, Anne-Mette Hjalager, 
professor på Syddansk Universitet og Camilla Van Deurs, stadsarkitekt i 
Københavns Kommune.  

Byens Saloner løb af stablen på det nyåbnede Coco Hotel i deres café. 
Coco Hotel håber på, at deres café bliver et sted, hvor københavnerne 
også kommer forbi, og at skellet mellem turist og københavner derved kan 
blive lidt mindre. Coco Hotel er ejet af Cofoco, og der blev i løbet af 
aftenen serveret lidt godt fra restaurantkæden.





Dagens moderator Lisbet Fibiger bød velkommen, og derefter fik vi en introduktion 
til det nye Coco Hotel ved partner i restaurantkæden Cofoco, August Lund.



Som indflyvning til debatten gav analysechef i EDC Erhverv, Joseph Alberti, en opdatering på analyser og tal om turisme i 
København. Herefter overtog Anette Hyldahl, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Horesta.    



Både Tine Kastrup-Misir, kommunikationsdirektør i Wonderful Copenhagen, og Søren Brøchner, 
indehaver af Hotelkæden Brøchner, mener at København godt kan rumme flere turister, og at 
københavnernes og turisternes interesser i virkeligheden slet ikke er så forskellige. 



Blandt de mere turismekritiske paneldeltagere var Bent Lohmann, 
Formand for lokaludvalget i Indre By, og Anne-Mette Hjalager, 
Professor på Syddansk Universitet. Ifølge Anne-Mette Hjalager
bruger kommunerne kun de bløde værktøjer, når det gælder 
regulering af turisme, men kunne nemt tage nogle hårdere i brug.    

Stadsarkitekten i Københavns Kommune, 
Camilla Van Deurs, tror på, at så længe vi 
forbedre byen for københavnerne, så skal 
turisterne nok blive ved med at komme.  



En lille pause med lækker mad fra Cofoco.



Efter maden blev paneldeltagerne samlet på scenen til debat, hvor resten af aftenens deltagere også kunne byde ind.



Vi sluttede dagen med en lille rundvisning på Hotel Coco.



Tak for i dag.


