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I "Da Storkøbenhavn var lille" er en erindringshistorisk bog af forfatter og journalist Carl Muusmann om
København og dens udvikling fra Frederik 8. bestiger tronen i 1906 og frem mod 1. verdenskrigs begyndelse i
1914.
I denne periode gennemgik hovedstanden en rivende udvikling og gik fra at være en lilleputby i europæisk
forstand til at blive en lille storby. I bogen tegner Carl Muusmann en række billeder af Storkøbenhavn fra
dengang hovedstad og omegn stadig var lille. Carl Muusmann (1863-1936) var en dansk forfatter og
journalist. Han blev født i Slesvig men flyttede i sin barndom til Roskilde og sidenhen til København. Carl
Muusmann arbejde som journalist ved forskellige aviser og dagblade. Blandt andet kan nævnes Berlingske
Tidende og Nationaltidende. Han debuterede som forfatter med novellesamlingen "Forfløjne Pile" i 1887, der
blev efterfulgt af en række romaner. Carl Muusmann blev særlig kendt for sine kriminalromaner, hvor han var
noget af en pioner. Kriminalromanen "Fange no. 113" fra 1903 blev brugt som udgangspunkt for Carl Th.
Dreyers stumfilm med samme navn fra 1917. Carl Muusmann prøvede også kræfter med science fiction
genren i "Nordpolens hemmelighed" fra 1908, der blev godt modtaget i sin samtid. I 1924 kunne Carl
Muusmann også bryste sig af titlen som dramatiker, da Det Ny Teater opførte folkekomedien "De grønne
Drenge", som han havde skrevet. I 1933 oplevede Carl Muusmann den store anerkendelse at blive slået til
Ridder af Dannebrog.
Carsten Andreasen er trådt ud af Protektor, da han har fået nye udfordringer indenfor sikkerhedsbranchen.

juli 2011, hvilket gav oversvømmelser og massive trafikale problemer i dagene efter. Vangede er en bydel i
Storkøbenhavn, beliggende i den nordvestlige del af Gentofte Kommune. 1 alm toiletsæde, 1 med lille hul (til
børn) og så låget. 803 indbyggere (2018). Den økologiske mælk køres til mejeriet i Skævinge ved Hillerød,
hvorefter den leveres dagfrisk til vores kunder i Storkøbenhavn og Nordsjælland - direkte fra mejeriet, mandag
til fredag. 5 ud af 5 herfra. Eller har du brug for, at træne din hest op til salg. Beskrivelserne er skønne.
Nogle af emmeren er Hej Har du brug for hjælp med en unghest, uerfaren eller vanskellig hest. februar 2014.
juli 2011 var et voldsomt skybrud, der ramte dele af Sjælland og Hovedstadsområdet den 2. juli 2011, hvilket
gav oversvømmelser og massive trafikale problemer i dagene efter. Hej Marcus Helt fantastisk fortælling. Vi
i slægten vil gerne ønske hende hjertelig tillykke med dagen. 803 indbyggere (2018). Hun bruger latteryoga
som smertelindring, og har erfaret at det noget af det mest effektive hun selv kan gøre for at lindre hendes
smerter.

