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VEJRET

HAVNEN

Tirsdag:
Tørt med nogen eller en del 
sol. Temp. op mellem 23 og 
28 grader, ved kysterne lidt 
køligere. Om natten tørt og 
mest klart vejr med temp. 
ned mellem 10 og 15 grader. 
Hele døgnet svag til let vind 
fra forskellige retninger.

Onsdag:
Tørt med en del sol. Temp. 
op mellem 23 og 28 grader, 
ved kysterne lidt køligere. 
Om natten tørt og klart vejr 
med temp. ned mellem 10 og 
15 grader. Hele døgnet svag 
til jævn vind fra forskellige 
retninger.

Torsdag:
Tørt og solrigt med temp. 
op mellem 23 og 28 gra-
der, ved kysterne lidt lavere. 
Svag til jævn vind fra forskel-
lige retninger. Om natten tørt 
og mest klart vejr. Temp. ned 
mellem 12 og 15 grader og 
svag til jævn vind fra vest og 
nordvest, ved kysterne sted-
vis op til frisk vind.

Solen stod op klokken 4.27, 
står i syd 13.12 og går ned 
21.58.
Daggryet begyndte 3.22 og 
skumringen slutter 23.03.
Dagen er aftaget 2 minutter, 
og den varer nu 17 timer og 
31 minutter.
Månen gik ned 3.36, står op 
20.12 og står i syd efter mid-
nat.

Barometerstanden var i 
går klokken 15.15 1017,5 hPa. 
Den almindelige temperatur 
var 18,2 grader. Det forløbne 
døgns maksimale tempera-
tur var 14,8, minimumstem-
peratur var 13,0. Vandstan-
den på +0. Vandets tempe-
ratur var 18,5 grader. Der var 
faldet 0 mm nedbør. Vinden 
var nordnordvestlig, 5,0 me-
ter per sekund i gennemsnit 
med et maksimum på 7,5 me-
ter per sekund. Der var skyet 
og god sigt.

DAGEN I DAG NAVNE

En af byens nye tand-
læger har baseret sin 
karriere på bidfunkti-
oner. Det handler og-
så om respekt for æl-
dre menneskers livs-
kvalitet og værdighed, 
siger hun.

Af
Pernille Hermann

p.hermann@hdnet.dk

HELSINGØR: Smil til verden, 
og få et bedre liv. Det er en 
sandhed med komplikatio-
ner for både unge og ældre 
med dårlige tænder, og jo æl-
dre vi bliver, jo fl ere mangler 
en tand eller tre eller døjer 
med misfarvninger og tyg-
geproblemer.

- Så gør nu noget ved det. 
Hjælp de ældre med at moti-
vere dem til at investere i 
bedre tænder. Det er vigtigt 
for sundheden at kunne tyg-
ge maden ordentligt, og det 
har stor betydning for selv-
værdet og det sociale liv at 
kunne smile, siger Cecilie 
Clausen.

Ind på Stengade
Det kan hun jo sagtens sige, 
for hun lever af at tage sig af 
dårlige tænder. Men Cecilie 
Clausen har mere end de fl e-
ste at have det i. Gennem 
snart tyve års arbejde i Dan-
mark, Schweiz og England 
har hun specialiseret sig i 
genopretning af slidte tæn-
der og dårlig bidfunktion.

1. september 2017 overtog 
hun tandlæge Peter Fabian 
Eriksens klinik på Stengade 
78A og omdøbte den til "Mit 
Smil", og her har hun både 
behandling og eget labora-
torium til fremstilling af 
kroner og implantater.

Vigtige samtaler
Cecilie Clausens eget smil 
konkurrerer med de glade 
øjne om at reklamere for sa-
gen. Der er ofte fl ere løsnin-

ger på et tandproblem, for-
klarer hun.
- Det er vigtigt at være tand-
bevarende samtidig med, at 
man får funktion og smil til 
at gå op i en højere endhed. 
For eksempel kan man i nog-
le tilfælde rykke tænderne 
med gennemsigtige bøjler 
frem for at skulle fi le dem 
ned. 

- Jeg taler altid længe med 
patienterne før en større be-
handling for at fi nde ud af, 
hvad der er vigtigt for dem. 
Funktionsfejl i tandsættet 
kan være meget generende, 
og når vi skal vælge en løs-
ning, skal den helst hjælpe 
både på tyggefunktion og 
smil, mener hun.

Sabbat med fi losofi 
Som 18-årig student kom Ce-
cilie Clausen direkte på 
Tandlægehøjskolen, så efter 
et par år med bjerge af teori 
og hårde eksamener tog hun 
et sabbatår i Nice, hvor hun 
studerede fransk og fi sosofi  
med hovedvægten på De-

scartes og Aristoteles' politik 
og arbejdede på en italiensk 
vegetarrestaurant.

Så var der ladet op til at gø-
re tandlægestudiet færdigt. 
Med et fi reårigt forsknings-
stipendium arbejdede hun 
med heling efter knogle-
transplantationer hos svært 
syge patienter, og et andet 
projekt handlede om vævs-
opbygning omkring tandim-
plantater. 

I uddannelsen indgik også 
et år i London med at fjerne 
visdomstænder, og i 2003 var 
Cecilie Clausen færdig som 
cand. odont. - tandlæge.

Speciale på fransk
- Jeg har altid været meget 
ambitiøs, men da jeg var fær-
dig, var det ikke til at få et 
job, som levede op til mine 
ambitioner, fortæller hun. 
- Eventyrlyst - og så mulig-
heden for at dygtiggøre mig 
- gjorde, at jeg søgte til 
fransktalende Schweiz, hvor 
de er på forkant med be-
handlingen af slidte tandsæt 

og tandimplantater. 
- Jeg talte fl ydende fransk, 

men det var alligevel en stor 
udfordring at skulle starte 
min karriere i et helt frem-
med land med en anden kul-
tur og tradition end i Dan-
mark. 

- Men schweizerne tog 
godt i mod mig og er på man-
ge måder lettere at behand-
le, da de har en naturlig til-
lid, fortæller Cecilie Clau-
sen. 

I to og et halvt år arbejdede 
hun i det fransktalende 
Lausanne-område i Schweiz 
og specialiserede sig i store 
rekonstruktioner og genop-
bygning af slidte tænder. Så 
fl yttede hun til Zürich, hvor 
fl ertallet taler tysk, og arbej-
dede på egen klinik med im-
plantater, kompliceret ki-
rurgi og konceptet "krone på 
en dag". 

Op til Hellebæk
Siden fulgte stribevis af kur-
ser i Danmark og Europa. I 
seks år arbejdede Cecilie 

Clausen i PSH Tandpleje-
center i Hillerød og derpå i 
3shape ved Kgs. Nytorv med 
udvikling af højteknologiske 
3D-scannere til tandlæger. 

Sammen med Mikkel 
Clausen, der er it-iværksæt-
ter og medstifter af fi rmaet 
Penneo, fl yttede hun i 2015 
til Hellebæk med to børn og 
et på vej. Efter sin barsel 
overtog hun Peter Fabian 
Eriksens klinik, som hun nu 
driver med en tandplejer, en 
klinikassistent og en elev. 

En udstrakt hånd
- Jeg er meget glad for at ar-
bejde på tværs af fagrupper 
og har blandt andet fået et 
fi nt samarbejde med øre-
næse-halslægerne om pa-
tienter med snorkeproble-
mer og søvnapnø. Det kan 
nemlig afhjælpes med en af-
tagelig skinne, der skubber 
underkæben frem, mens 
man sover, fortæller Cecilie 
Clausen, der også har taget 
initiativ til et kollegialt net-
værk med andre lokale tand-
læger.

- Vi har jo hver vores spe-
cialer og kan lige så godt stå 
sammen om at gøre det så 
godt som muligt for patien-
terne. Det er jo dejligt at kun-
ne hjælpe folk med ting, der 
kan give dem en højere livs-
kvalitet, siger hun.

Glade smil hele livet

Cecilie Clausen har eget laboratorium i kælderen under klinikken, så mange ting kan la-
ves hurtigt. (Foto: Lars Johannessen)

FREDENSBORG: Autoværk-
stedet ”Autodirect” på 
Højvangen 2 i Fredensborg 
har 1. juni fået ny ejer. 

Anne-Marie Molzen, som 
har drevet værksted på 
adressen de sidste otte år, 
har nemlig solgt værkstedet 
til Christian Buhelt. Han er 
indehaver af AutoCenter Kø-
benhavn og har i forvejen 
har 90 medarbejdere fordelt 
på fi re værksteder i hoved-
stadsområdet. 

Navnet Autodirect og pla-
ceringen på Højvangen 2 i 
Fredensborg vil dog fortsæt-
te uændret. Og værkstedet 
vil ligeledes fortsat være en 
del af Bosch Car Service-
konceptet, som indestår for 
høj kvalitet.

Men hvor der under Anne-
Marie Molzens ejerskab til 
sidst kun var en mekaniker 

tilbage, har Christian Buhelt 
allerede ansat tre mekanike-
re og en værkfører, som er i 
fuldt sving på det velkendte 
værksted, der nu servicerer 
alle biltyper og mærker og 
kan klare alle typer repara-
tioner, serviceeftersyn, lake-
ring, undervognsbehand-
ling og bilsyn. 

- De fl este opgaver løses 
her i Fredensborg. Men vi 
har også mulighed for at få 
opgaver udført på vores an-
dre værksteder, hvor vi har 
forskellige specialer. Så in-
gen opgave er for lille eller 
stor, siger Christian Buhelt.

Fin placering
Autodirects placering i Fre-
densborg har også en anden 
fordel, idet værkstedet skal 
servicere køretøjer fra Nord-
sjællands Politi og Forsvaret 

og en række erhvervsvirk-
somheder i Nordsjælland. 

- Vi er rigtigt glade for pla-
ceringen her i Fredensborg. 
Både fordi vi i forvejen har 
mange kunder i området, og 
dels fordi der er mange her i 
området, som gerne vil pas-
se godt på deres biler, siger 
Christian Buhelt, der selv 
har boet 10 år i Hillerød.

Daglig leder af Autodirect-
værkstedet bliver værkfører 
Rasmus Buchardt Christen-
sen, som bor i Tikøb.

 Selvom Anne-Marie Mol-
zen har solgt sit værksted, 
forsvinder hun dog ikke helt 
fra Højvangen 2 i Fredens-
borg, idet hun fra matriklen 
fortsat vil drive den lokale 
Redning Danmark station, 
som yder vejhjælp.

red

Autoværksted i Fredensborg skifter ejer

Værkstedet Autodirect på Højvangen 2 i Fredensborg har 
fået ny indehaver, Christian Buhelt (th). Værkstedets tre 
mekanikere ledes af værkfører Rasmus Buchardt Christen-
sen (tv). (Foto: PR)

” Det er vigtigt for 
sundheden at 
kunne tygge 
maden ordent-
ligt, og det har 
stor betydning 
for selvværdet 
og det sociale liv 
at kunne smile.

CECILIE CLAUSEN


