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EN AF NORDENS BEDSTE

KRIMIFORFATTERE

TEKST JANNIK LUNN

Da islandske Yrsa Sigurdardottirs Vold begynder, har man
fundet den 32-årige Helgi Fridriksson
hængt på det gamle henrettelsessted Galgeklippen, men på hans lig finder politiet resterne af en besked, der har været
sømmet fast til hans brystkasse med en
sømpistol, så antageligt er der ikke tale
om selvmord, men om en forbrydelse.
Efterforskeren Huldar bliver sendt ud til
den døde mands lejlighed, og her finder
han børnepsykologen Freyja sammen
med den 4-årrige dreng Siggi. Drengen
er blevet efterladt af en ukendt mand, og
han kan ikke fortælle politiet, hvor han
bor. Efter et større efterforskningsarbejde
finder politiet ud af, hvem drengens forældre er, men de viser sig at være sporløst forsvundet, og da de får kontakt med
Siggis mormor, kan hun fortælle om et
meget dysfunktionelt par, hvor Siggis far,
Margeir, med jævne mellemrum tævede
Siggis mor, Sigurlaug Lára. Samtidig prøver politiet at finde ud af, om der er en
sammenhæng mellem forældrene og den
døde Helgi.
ANMELDELSE

misk kriminalitet, men på betingelse af,
at Freyja vil passe på Tobbis kæledyr, en
kvælerslange, imens. Da politiet efterhånden finder ud af, at Margeir var med i en
slags drengeklub af gamle skolekammerater, som foruden at rejse og snakke fodbold også rådede over en lejlighed, hvor
de optog pornografiske videoer, som de
delte på nettet, begynder der at tegne sig
et billede, som måske leder hen til et motiv for mordet på Helgi.
Der er masser af overraskelser undervejs i dette drama, som både indeholder
et pornografisk netværk og partnervold
af værste slags. Spændingen er intakt indtil de sidste sider, og der er ingen tvivl om,
at med Yrsa Sigurdardottir har man én af
Nordens absolut bedste krimiforfattere.
Jeg glæder mig allerede til at læse mere
om Huldar og Freyja.
jl@kbhavis.dk

Motiv?

Det er fjerde gang Yrsa Sigurdottir skriver om politimanden Huldar og Freyja,
og man møder også Huldars chef Erla og
hans kollega Gudlaugur samt praktikanten Lina. Rent privat møder man også
Freyjas bror Baldur, og hans datter Saga,
som Freyja passer, mens hendes bror sidder i fængsel. Når han kommer ud og skal
have sin lejlighed tilbage, har Baldur fået
arrangeret det sådan, at Freyja kan flytte
ind i hans kammerat Tobbis lejlighed,
da Tobbi også skal i fængsel for økono-

Yrså Sigurdardottir
Vold
Oversat af Nanna Kalkar
372 sider, Lindhardt og Ringhof

TLF.: 5325 8920
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OVERBEVISENDE OG

UNDERHOLDENDE NEDTUR
TEKST CAMILLE BLOMST

Niels Krause-Kjær bruger i den nye politiske roman “Mørkeland” sin begavede grundpakke af
baggrundsviden om politik og journalistik som troværdigt afsæt for bogen.
Den sætter spørgsmålstegn ved hvem,
der mon styrer vores land, og arbejder
med en konspirationshypotese, der leger med tanken om, at Danmark bliver
vildledt af skindemokrati og regulær
valgsvindel under et folketingsvalg,
som det nationen lige har været igennem.

karakteristikken “med det knaldblå
blik”.

ANBEFALING

Hakker på nyhedsstrømmen

Fordelen som anerkendt journalist
bruger Krause-Kjær blandt andet til
at give os en tyk parodi på netjournalistikkens overfladiske ligegyldighed. Han løfter øjenbryn af de unges
uvidenhed og deres tillid til Facebook
som nyhedskilde.
Det store spørgsmål er i virkeligheden: Hvad er der blevet af solid,
vovemodig, afslørende journalistik?
Hvorfor er rugbrødsjournalitisk blevet blødt brød? Får vi ikke et slapt
samfund uden skarpe journalister,
der sikrer troværdige medier og lærer
os at kunne se forskel på faktuelle nyheder og manipulerende eller fjollede
fake news?

Udpint og arbejdsløs

Troværdigheden omkring hovedpersonen Ulrik Torp er i top. Han er 55
år og tidligere politisk journalist.
Forfatteren er veltalende P1 og DR2
journalist, tidligere politisk stjernejournalist på Jyllands-Posten, og ikke
mindst tidligere pressechef for Det
Konservative Folkepartis folketingsgruppe. Således kan læseren trygt lade
sig tage ved hånden, når Krause-Kjær
inviterer ind i hjertet på den stakkels,
forpjuskede journalist Ulrik Torp, der
har mistet sit selvværd og værdighed, i
det han var blandt de kasserede medarbejdere fra den trykte avis “Dagbladet” under en massefyringsrunde,
som var konsekvens af vores nye medievaner, der ikke inkluderer tvungen
papiravislæsning.
Ulrik Torp har ikke haft et job siden, og nu synes jobcenteret, at han
skal i en fire ugers praktik på “Dagbladet”. Avisen har bedt om gratis aflastning i form af en langtidsledig journalist i anledningen af det forestående
Folketingsvalg.

knivskarpt med diskret humor. Der er
ingen tanketvang, det er frivilligt, om
man vil benytte romanens materiale
til orientering eller eftertanke.

Humor med holdninger

Troværdigt mord

Torps følelser er flossede, da han tropper op på sin gamle arbejdsplads. Det
er vidunderligt så smukt ydmygelsen
beskrives. Den bliver ikke mindre af,
at den tidligere politiske journalist
med stjerner på skulderen skal tage
sig af tarveligheder som tjubang-nyheder og at redigere nyhedstelegrammer
til netudgaven.
Krause-Kjær har sparet op til denne
her bog. Den emmer af miljø, morsomme observationer og kærligt drillende detaljer om menneskers privatliv.
Han har samlet tanker, analyser
og holdninger om politik og samfundet, som han får flettet ind i sit persongalleri, der tæller alt fra gamle
gnavne mænd til unge nysgerrige fyre
og et par kvinder, der tænker sit om
livstrætte mænd, men holder af dem.
Pointerne og overblikket serveres

Der ligger et fint romanteknisk arbejde bag bogen. Krause-Kjær har opfundet både et medie- og politisk parallelunivers, der bestyrkes af stærke
og gennemtænkte bipersoner, som
han benytter til at lade handlingen
overraske og dermed holde fast i læseren.
Det obligatoriske pludselige rovmord i Ørstedsparken på en uskyldig
ung embedsmand i ministeriet dækker over en beskidt sand/hemmelighed og mordet fungerer plausibelt.
Mordet er afsæt, men ikke omdrejningspunkt for plottet. “Mørkeland”
er ikke en politiroman, men en politisk roman. Den har et univers, ligner
alt vi kender. Derfor bliver det truende
og tankevækkende, når man placerer
en håndfuld gamle magthavere, der
usynligt og med alle midler holder
vores lille land i kvælende kort snor.

Kærlighedserklæring til arbejdslivet

De lader os leve i en illusion om, at
vi har et rent demokrati, og at danske
valg forløber uden svindel. Men Ulrik
Torp får færden af valgsnyd og i løbet
af de fire uger, hvor han er tilbage i faget, snuser han overmodigt rundt for
at finde og bevise sandheden.

Hen over de fire uger, hvor Ulrik Torp
er i praktik på sin gamle arbejdsplads,
går han fra udslukt og blodfattig til
at være parat til at få en blodtud for
at stikke sin næse i en stor sag. Han
vil gerne sætte sit navn på afslørende,
øretæveindbydende artikler om hemmeligholdte samfundsnedbrydende
forhold. Hans journalistiske nerve og
retfærdighedssøgende grundstamme
findes stadig, selvom han ikke har arbejdet i fem år. Fra nedturen over at
være arbejdsløs ender Torp i en lykkelig rus af den nedtur, som en dedikeret afdækning af sagen koster ham
personligt.
Pointen i romanen er overordnet
set, at Torp er en helt, fordi han vil
oplyse om uretfærdigheder, som gode
journalister bør, i stedet for at skrive
af fra nettet og gå hjem klokken 16.
cb@kbhavis.dk

Matematisk tankeeksperiment

Plottet skal ikke afsløres her, men
en smule matematik og råddenskab,
som det man har set inden for banker,
stat og kommune, kan faktisk underminere vores valgresultat. Det er godt
tænkt af Krause-Kjær, men mere skal
han roses for, at han forvandler matematikken til en strålende fortælling
med alle brikker på plads.
Krause-Kjær er en kontant og rutineret samfundsanalytiker, men han
folder sig også kreativt ud og skaber
virkelighedsnær fiktion skrevet i et
maskulint solidt dansk fyldt med humor, og det man måske kunne kalde
maskulin poesi. For eksempel beskrives en af nøglebipersonerne journalisten Katrine Taber-Nielsen (han får
navnet til at holde hele vejen) med

Niels Krause-Kjær
Mørkeland
Roman, Lindhardt og Ringhof, 300 sider
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BJØRNETJENESTE OVEN

PÅ “BJØRNEN”

ROMAN OM PARFORHOLD

OG EN REJSE TIL AFRIKA
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Forsiden til “Et
rigtigt liv” er et billede af
Dronning Louises Bro, et ikonisk symbol på København,
ungdom og kærlighed. Men
der mangler kærlighed og kød
og kampglæde fra forfatteren
i dette bud på en københavnerdannelsesroman.
Forlaget Gyldendal gør Katrine Marie Guldager en regulær bjørnetjeneste ved at udgive en ufærdig roman oven
på hendes lille sikre publikumssucces “Bjørnen”. Hun
havde med hovedpersonen et
herligt greb om den midaldrende kvinde, der havde fået
NOK af den danske forkælede
hverdag. Hun tog op i de dybe
svenske skove for at komme
i kontakt med urmennesket.
I “Bjørnen” ramte Guldager
noget hemmeligt almenkvindeligt. Kvinderne anbefalede
den lille perle til hinanden,
de morede sig og frydede sig
over de bagvedliggende lussinger og tanker. Hvis samme
publikum får “Et rigtigt liv” i
hånden, vil de blive skuffede.

Går efter de bedre postnumre

Bogen åbner med, at en ung
Filip mister sin mor efter et
ubeskrevet, men langstrakt
kræftforløb. Det følelsesanslag venter man sig som læser noget af. Man behøver
kun at google forfatteren i få
minutter for at vide, at hun
mistede sin mor som 21 årig.
Men smerten og sorgen i at
blive morløs vælger Guldager
at gå uden om. Hun lader Filip leve videre uden den store
forandring.
På samme måde venter
man sig noget intern viden
fra de bedre postnumre, hvor
Guldager selv er opvokset,

Nøgent hjerte
handler om to par, Maja og
Emil og deres venner Helle
og Mads. Under en middag
fortæller Helle, at de savner
spænding i deres liv, og derfor beslutter de to par, at de vil
tage til Afrika for at bestige Kilimanjaro. De begynder i det
stille at træne til turen, men
så ringer Mads og fortæller, at
han og Helle skal skilles, da
hun har forelsket sig i en kollega. Derfor bliver Helles billet afbestilt, og det hele ender
med, at det kun er Emil og
Mads, der tager afsted. Inden
da bliver Emil fyret fra sit job,
men han skaffer sig hurtigt et
andet og bedre job.
ANMELDELSE

TEKST CAMILLE BLOMST

når Filip begynder på Birkerød gymnasium som kostelev. Men hun serverer ingen
skæve anekdoter fra miljøet.

gulvet og drikke sig selv op. I
denne roman bliver derouten
knap nok til følelsen af løn
som fortjent.

Juraroman

Hvor er sejlersko-jargonen?

Samme researchslagside får
romanen af at være en juraroman uden at indeholde genrens grundtræk, som saftige
retoriske retssager med bagholdsangreb og de klassiske
forførere, af begge køn, der betager ofrene med giftige bagtanker. Romanen har heller
ikke modbydelige intriger fra
jurastudiet eller stærke miljøafdækninger fra en verden, de
færreste betræder.
Målet må så være det, som
Guldager er dygtig til, nemlig at beskrive det dysfunktionelle under den prangende,
pæne, glatte, rige overflade.
Selve fortællingen om en
ung mand fra et forkælet
miljø, der laller sig gennem
livet, og først da han løber tør
for penge og held rusker op i
sig selv, er grundstammen til
en klassisk dannelsesroman.
Guldager viser os Filips
uimponerede måde at have
alt på: smukke piger, store
hjem, fine rejser, og hun antyder, at hendes hovedperson
er en prototype. Hun viser, at
bag det flotte findes en lille
sammenkrøllet usikker fyr
uden mål og retning i livet.
Man savner bare at blive revet med og blive forført af
hans glatte held. Det ville
også have hjulpet på slutningen, hvor svanen havner
på mudderbunden af Peblingesøen.
Mange har forsøgt sig,
men ingen kan skrive “Hærværk” frem alene ved at lade
hovedpersonen tabe alt på

Når man skriver om rigmandsmiljøet, er det ikke
nok at spørge nogle, der er
opvokset i det, hvad de omgav sig med. Det handler om
at fange og formidle tonen
mellem mennesker, og i “Et
rigtigt liv” savner man at få
enten en nøjagtig gengivelse
eller en lodret parodi på sejlersko-jargonen.
Katrine Marie Guldager
er også en dejlig digter, men
denne gang har hun ikke været i sprogkrukken og hente
fine kombinationer af ord, der
skaber billeder. Hun har bare
skrevet derudad uden sproglig melodi eller poesi. Tonen
er refererende, og episoderne
bliver skåret ud i pap, men folder sig ikke ud. Indtrykket er,
at det gør Guldager, der ellers
kan, heller ikke.
cb@kbhavis.dk

En del tilbageblik

Romanen handler længe om
hjemlige hændelser, hvor
Emil og Mads bl.a. er en tur i
byen i Aarhus med nogle venner. På denne drengetur bliver Emil lidt lun på en kvinde,
de møder, men da han jo har
Maja og børnene derhjemme,
gør han ikke mere ud af det
til trods for, at han får en
mail fra Astrid, som kvinden
hedder, om at hun gerne vil
møde ham. Emil har tidligere været gift, men hans utro
kone, som han har sine børn
sammen med, ville pludselig
skilles, og derefter fandt han
sammen med Maja. Emil har
i løbet af romanen en del tilbageblik til, hvordan fødslen af
hans og ekskonens dreng blev
født med en hjertefejl, som allerede blev konstateret under
graviditeten.

bedste ved romanen. Hele den
lange optakt til denne rejse er
lumsk kedelig og fyldt med
Emils lommefilosofi om livets
fortrædeligheder. Forfatteren
forsøger på et tidspunkt at få
lidt spænding ind i handlingen, omkring en mystisk Landrover, som af en eller anden
grund forulemper Emil under
hans træningsture, men man
finder aldrig af hvorfor. Der
var én, der en gang sagde, at
hvis der optræder en revolver
i en roman, så skal den også
affyres på et tidspunkt, ellers
har den intet formål. Sådan
lidt med Landroveren.
Bortset fra lidt for mange
gange, hvor man hører om
den veldrejede Maja, er Nøgent hjerte ganske velskrevet,
men jeg ved ikke rigtigt, hvad
man egentlig skal med historien. Der står i indledningen,
at romanen ikke har nogen
relation til virkelige personer. Ikke desto mindre tror
jeg, at Nøgent hjerte har baggrund i noget, som forfatteren
selv har oplevet, men det er
ikke noget, der efter min mening appellerer til en bredere
læserkreds.
jl@kbhavis.dk

Hvilket formål?
Katrine Marie Guldager
Et rigtigt liv
Gyldendal
285 sider

I bogens sidste halvdel når
man endelig frem til Mads’ og
Emils tur til Tanzania, hvor
de bestiger Kilimanjaro, og
den beskrivelse er absolut det

Lars Bjerregaard Jessen
Nøgent hjerte
277 sider, Skriveforlaget
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JO NESBØ
- NÅR HAN ER ALLERBEDST
TEKST JANNIK LUNN

ANBEFALING En af verdens
bedste krimiforfattere har
gjort det igen. I Jo Nesbø’s
tolvte bog om Harry Hole,
Kniv, er hovedpersonen igen
faldet i og begyndt at drikke.
Og det har resulteret i, at
hans elskede, Rakel Fauke,
har smidt ham ud, og ikke
nok med det. Han er også
blevet fyret fra sit job som
underviser på Politiskolen.

Hvem slog Rakel ihjel?

ET MEDRIVENDE

DRAMA
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Ulrikka og Adam
Sandell fra den skånske by Lund
er hhv. advokat og præst, og de
er forældre til 19-årige Stella,
der arbejder i en H&M-tøjbutik. De er hovedpersonerne i
svenske Mattias Edvardssons
En helt normal familie.

Sigtet for mord

Da romanen begynder en sen
aften er Ulrikka og Adam bekymrede, fordi Stella endnu
ikke er kommet hjem, og næste dag bliver de ringet op af
Michael Blomberg, der også er
advokat og kollega til Ulrikka.
Han har fået en henvendelse
fra politiet, om at Stella gerne
vil have ham som advokat, da
hun er blevet tilbageholdt og
sigtet for at have myrdet den
32-årige Christopher Olsen.
Chris, som han blev kaldt, var
en succesrig forretningsmand,
der blev fundet knivdræbt på
en legeplads tæt ved sin bolig.
En nabokvinde mener at have
set Stella den nat drabet fandt
sted, og hun genkender hende
fra H&M-butikken.
Mistanke og løgn

Resten af romanen handler

dels om politiets opklaringsarbejde, dels om forældrenes frygt for, om Stella har
myrdet Chris Olsen. De har
en mistanke, da de fandt en
blodplettet trøje i deres snavsetøjskurv, men samtidig lyver Adam, da han overfor
politiet påstår, at Stella kom
hjem kl. 23.45 til trods for, at
hun først kom hjem flere timer senere, men politiet kan
ikke forestille sig, at en præst
ikke taler sandt. Der kunne
godt være andre, som politiet
måske skulle mistænke, men
det virker, som de har lagt sig
fast på, at det er Stella, der
slog Chris ihjel, specielt da de
havde et forhold. Imidlertid
viser det sig, at Chris havde
visse psykopatiske træk.

nemmer deres frygt, skam og
afmagt, fordi de kommer til at
fremstå som en dysfunktionel
familie og altså helt modsat
bogens titel. Plottet er godt
fundet på, og det er en så anderledes krimi, at man godt
kan forstå, at den er solgt til
udgivelse i hele verden.
jl@kbhavis.dk

Mens Hole forsøger at
komme ind igen i varmen
hos Rakel, sker det værste,
der kunne ske, nemlig at
Rakel bliver myrdet, og Hole
kan naturligvis ikke deltage
i opklaringen af forbrydelsen. Men han begynder at
jagte en gammel fjende,
voldtægtsforbryderen Svein
Finne, der tidligere har voldtaget flere kvinder og efterfølgende gjort dem gravide.
Og at Finne muligvis kan
have hævnet sig på Hole,
skyldes, at det netop var
Harry Hole, der skød Valentin Gertsen, som var Svein
Finnes biologiske søn. Imidlertid er der noget, der peger
i retning af, at det muligvis
var Harry selv, der slog sin
elskede Rakel ihjel. Det viser sig, at han vågnede op
ved siden af Rakels lig, og
meget kan tyde på, at Hole
på trods af et sikkert alibi,
muligvis alligevel har haft
mulighed for at have været
sin kærestes morder. Rakel
blev stukket ihjel med en
kniv, der eventuelt kunne
stamme fra hendes køkken,
men mordvåbnet er sporløst
forsvundet. Da Hole i sin
tid var blevet truet af Svein
Finne, satte han et overvågningskamera op udenfor Rakels hjem, men dette kamera
er blevet fjernet og det hukommelseskort, der var i kameraet, dukker først senere
op i en affaldscontainer tæt
på gerningsstedet.

kunne have haft et motiv
til at myrde Rakel, men med
hjælp fra sine gamle kolleger
lykkes det for Hole at nå ind
til det, som er sagens kerne,
dog kun for at erfare, at
morderen måske skal findes
blandt dem, som han troede
var hans venner og kolleger.
Harald Hole har et helt særligt forhold til musik, og det
kommer på flere måder til
at få indflydelse på hans opklaringsarbejde. Det er ikke
uvæsentligt at have stiftet
bekendtskab med en litterær
klassiker som Machiavellis
”Fyrsten”, når man er oppe
imod magtfulde folk som
Harry Holes overordnede, efterforskningsleder Ole Winter og dennes tro væbner
Katrine Bratt, men det er en
helt anden sag, som man kan
glæde sig til at læse. Som altid hos Jo Nesbø, tror man
på et vist tidspunkt som læser, at man nu har fundet ud
af hele plottet, for så kun at
erfare, at det har man ikke.
Hvad der sker af overraskelser i slutningen af Kniv, må
man kæmpe sig igennem, og
man vil ikke blive skuffet.
Plottet er helt igennem genialt – måske lidt vel fantasifuldt – men ingen tvivl om,
at Jo Nesbø efter min mening
har skrevet sin hidtil bedste
krimi om legenden Harry
Hole. Det er en krimi i øverste del af den skandinaviske
superliga, den kan varmt anbefales – LÆS DEN!
jl@kbhavis.dk

Anderledes krimi

Historien ender som et retssalsdrama, og hvordan det
ender, skal naturligvis ikke
røbes her. Det der gør En helt
normal familie til en uforglemmelig psykologisk thriller, er, at dens tre fortællere,
faderen, datteren og moderen
formår at bibeholde spændingen, samtidig med, at man for-

Helt igennem genialt

Mattias Edvardsson
En helt normal familie
Roman om en forbrydelse
Oversat af Henrik Andersen.
469 sider. People’sPress

I sit forsøg på at opklare,
hvem der slog Rakel ihjel,
samarbejder Harry Hole
med flere af sine gamle kolleger, da han selv er suspenderet på grund af sin personlige involvering i mordsagen.
På et tidspunkt dukker der
endnu en person op, som

Jo Nesbø
Kniv
Oversat af Allan Hilton Andersen
503 sider, Modtryk
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FREMRAGENDE VÆRK OM
KVINFO OG LIGESTILLING
TEKST JANNIK LUNN

nu må han styre sig.” Men som Elisabeth skriver: ”Heldigvis kom der ikke
noget ud af Mikkelsens KVINFO-plan,
bl.a. fordi han spillede med åbne kort,
så jeg klart vidste, hvor jeg havde ham
og kunne agere derefter.”

ANBEFALING I Danmark er det umuligt
at tale om ligestilling, uden at Elisabeth Møller Jensens navn dukker op.
I 24 år var hun en dynamisk direktør
for KVINFO, og nu har hun så udgivet
At se med egne øjne. Mit KVINFO. Det
er både en historisk beretning, men
sandelig også et vigtigt indslag i den
øjeblikkelige politiske situation, hvor
nedskæringer, lukninger og udflytninger rammer overalt i det danske
samfund – senest med kulturminister
fra Liberal Alliance Mette Bocks beslutning om at lægge KVINFO’s bibliotek ind under Det Kgl. Bibliotek
med virkning fra 1. januar 2018. En
beslutning, der fulgte i kølvandet på,
at Liberal Alliance i valgkampen i 2011
havde annonceret, at KVINFO burde
nedlægges.

Pas godt på KVINFO

Et solidt netværk

Derefter kommer den historiske del,
om hvordan KVINFO opstod med
forfatteren Nynne Kochs specialregistrering af kvinderelevant litteratur
i Det Kongelige Biblioteks samlinger.
KVINFO er en selvejende institution
under Kulturministeriet, og navnet
er en forkortelse af kvinder, information og forskning. Det begyndte
i 1964 med en kasse kartotekskort,
der senere blev afsæt og udgangspunkt for både KVINFO’s fysiske og
digitale bibliotek. Det har siden haft
adresse i en lejlighed i Læderstræde
over baggården, til Sømandsmissionen i Nyhavn, til Fisken, den lange
grå bygning ved siden af Den Sorte
Diamant på Christians Brygge, hvor
KVINFO stadig har adresse. Så følger
man historisk, hvordan Nynne Koch
skabte sig et solidt netværk blandt politikerne på Christiansborg og blandt
kvindeforskerne, som hun inviterede
med som foredragsholdere og skribenter, et netværk, der i 1982 sikrede den
første tipsbevilling til KVINFO. Om
hvordan Folketinget vedtog en Aktionsplan for kvindeforskning, der oprettede otte lektorater i kvindeforskning på universiteterne, og afsatte en
fast årlig bevilling på finansloven til
KVINFO som et selvstændigt forskningsbibliotek under Kulturministeriet og en øremærket bevilling til
Kvindehistorisk Samling oprettet på
grundlag af Dansk Kvindesamfunds
arkiv på Statsbiblioteket. Efter den
indsats trak Nynne Koch sig tilbage
og blev udnævnt som æresdoktor på
RUC. Samtidig blev KVINFO’s første
bestyrelse nedsat, og Jytte Larsen var
konstitueret direktør, indtil Lene Koch
blev ansat som den første centerleder i

1988. Dernæst fortæller Elisabeth Møller Jensen, hvordan hun selv blev centerleder i juli 1990.
Støtteforening og kontroversiel
begivenhed

Vil man vide noget om Elisabeths
forhistorie, kan jeg anbefale hendes
fremragende familiehistorie Dengang
i Lemvig, der udkom i 2015. Her får
man en spændende og gribende beretning om en alt andet end nem opvækst i en dysfunktionel familie i Udkantsdanmark. Tilbage til KVINFO
får man historien om KVINFO’s støtteforening, der fik navnet Kvindeligt
Selskab, og hvor Anne-Marie Mai og
Merete Ries kom ind i den første bestyrelse. Kvindeligt Selskab fik allerede
første år 6oo betalende medlemmer,
og de relancerede i 1993 8. marts som
International Kvindedag, og året efter
fik de kæmpe medieomtale, da de uddelte prisen Årets Pikhoved i Den Grå
Hal i Christiania til den konservative

folketingsmand Frank Dalgaard. Det
blev en meget kontroversiel begivenhed, der bl.a. resulterede i, at Ekstra
Bladet udnævnte Elisabeth til ”betonkusse”. I øvrigt blev den nye pris kun
uddelt denne ene gang.

Naturligvis fortæller bogen også om
andre forsøg på at stække KVINFO
eller helt at nedlægge det, men gudskelov har der andre steder fra været
bred opbakning. I sin epilog skriver
Elisabeth Møller Jensen, at den imponerende mentorordning for indvandrerkvinder, som KVINFO har stået
for, i 2018 mistede sin bevilling på
to millioner kroner på finansloven,
da Inger Støjberg ikke var sikker på,
at KVINFO var bedst til at løfte opgaven. Alligevel fik Mentornetværket
en ny bevilling på en halv million af
Styrelsen for International Rekruttering og Integration efter en faglig vurdering af ansøgningen i juli 2018. Så
lidt håb er der tilbage, men i samme finanslov halverede Mette Bock Kulturministeriets bevilling til KVINFO og
nedlagde fra 1. januar 2018 kønsforskningens bibliotek i Danmark. Derfor
er foreløbig ca. 5.000 ud af KVINFO’s
bøger blevet overført til Det Kongelige
Bibliotek, men hvad der skal ske med
de resterende 20.000 bøger ved ingen.
”Pas godt på KVINFO”, var Elisabeth
Møller Jensens slutreplik ved sin afskedsreception i 2014, og den gentager
hun her i sin epilog.
At se med egne øjne er gennemillustreret i både farver og sort/hvid,
og bogen er forsynet med både noter
og navneregister.
jl@kbhavis.dk

At spille med åbne kort

I de følgende kapitler fortælles om
”Dansk Kvindebiografisk Leksikon”,
ligesom Møller Jensen tidligere har
været inde på tilblivelsen af ”Nordisk Kvindelitteraturhistorie”. Der er
længere beretninger om det internationale arbejde, og man får også en
forbløffende historie om, da Brian
Mikkelsen som nyudnævnt kulturminister efter at have læst KVINFO’s årsberetning udtalte: ”Det er jo ikke andet end kommunisme og socialisme.”
Heldigvis var der opbakning andre steder. Fx sagde Mikkelsens partifælde,
Lene Espersen, der sad i regeringens
koordinationsudvalg, da hun hørte
om kulturministerens reaktion: ”Nej,

Elisabeth Møller Jensen
At se med egne øjne - Mit KVINFO
Gennemillustreret i farver og s/h.
336 sider, Gladiator
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VELSKREVET OG
SPÆNDENDE DEBUTKRIMI

Autentiske historiske rammer
til unikke oplevelser
Vi tilbyder autentiske historiske rammer,
fortrolighed og nærvær samt et fleksibelt og
engageret personale, der med glæde står til
jeres rådighed fra start til slut.
Lejes ud til møder, receptioner og fester
- med og uden forplejning kontakt os for tilbud

Admiral Gjeddes Gaard
St. Kannikestræde 10 A | 1169 København K | 7022 1087
www.admiralgjeddesgaard.dk | admiral@gjeddegaard.dk

AKTUEL THRILLER OM EN
KRIGSVETERANS SKÆBNE
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Hovedpersonen
i Britt T. Okkings thriller Ildfugl, Julie Nissen, er både danmarksmester og firedobbelt
europamester i jiu-jitsu, men
alligevel blev hun næsten slået
ihjel i sin egen lejlighed af sin
mand krigsveteranen Jan.

Traumer på flere planer

Alt det får man at vide i starten
af bogen, og så rykker handlingen fire år frem, hvor Julie
bor på landet med sin kæreste,
psykiateren Marcus Svensson,
der er specialist i krigstraumer.
Julie er medlem af en hemmelig klub, Fightersport Næstved,
der holder til inde i en sydsjællandsk skov. Imens sidder Julies
nu tidligere mand fængslet på
en sikringsanstalt i Nordsjælland. En dag modtager Julie en
tegning fra Jan, som er sendt
til hende i Fightersport, hvor
Jan har vedlagt en kultegning
af en lille sommerfugl, og Jan
har tilføjet: ”Jeg må tale med
dig, Lille Ildfugl. Det er vigtigt.
Kh. Jan”. Julie rejser en tur til
Varde, hvor hun i sit barndomshjem besøger sin far, der har
haft en længere korrespondance med sin tidligere svigersøn. I de breve fortæller Jan,
hvordan han har været i hypnose for at kunne genkalde sig
nogle af de krigstraumer, han
har haft med sig siden udstationeringen i Afghanistan. Men
så en dag får Julie meddelelsen
om, at Jan er flygtet fra fængs-

let, og så vil det være synd at
røbe meget mere.
Ildfugl er en meget fascinerende roman om de traumer,
krigsveteraner må leve med,
og læseren får også et indblik
i den verden, Julies afdøde
mor, Isabella, levede i. Hun
var, mens Julie var barn, mest
optaget af skrive digte, dybt inspireret af Inger Christensens
Sommerfugledalen, når hun
ikke var indlagt på Sindssygehospital. Det hele slutter med,
at det endelig går op for Julie,
hvad der skete den dramatiske
dag, hvor hun næsten mistede
livet.
Britt T. Okking, der er
kreativ direktør hos forlaget
DreamLitt., skriver flot, og
hun har skruet et fint og aktuelt plot sammen, så Ildfugl
kan varmt anbefales.
jl@kbhavis.dk

Britt T. Okking
Ildfugl
366 sider, Montagne

TEKST JANNIK LUNN

Dagen før juleaften sker der et bombeattentat på et julemarked på
Nytorv i Københavns Indre
By, hvor 19 mennesker bliver
dræbt, heriblandt flere børn.
Sådan begynder handlingen i
Vinterland, der er skrevet af
journalisterne Kim Faber og
Janni Pedersen.
ANMELDELSE

Samtidig i provinsen
Næsten samtidig bliver en
mand, Bent Larsen, brutalt
myrdet i den lille sjællandske provinsby Sandsted, og
hans kone er forsvundet.
Martin Juncker, der er én af
Danmarks bedste drabsefterforskere, er kort tid forinden
blevet forflyttet til Sandsted,
efter at han havde haft en affære med en smuk kvindelig
advokat, der var forsvarer i
en sag, hvor han selv var involveret. I Sandsted bor han
sammen med sin demente far,
mens hans hustru stadig bor i
København sammen med deres to børn. Juncker har fået
to nye medarbejdere politiassistent Nabiha Khalid og en
ung elev, Kristoffer Kirch, og
de er installeret på den lille
bys politistation, som ligger
i lokalerne efter en nedlagt

boghandel på byens torv. Her
går de i gang med at opklare
mordet på Bent Larsen, og
snart finder de også Larsens
forsvundne hustru myrdet.
Nogenlunde samtidig bliver
et flygtningecenter nær Sandsted udsat for et brandattentat, der muligvis er en hævn
imod et par flygtninge, som
havde været mistænkt for at
stå bag en voldtægt af en ung
kvinde.
Formodet terrorhandling

Junckers tidligere makker
Signe Kristiansen får en alt
andet end fredelig jul, da hun
bliver sat i spidsen for jagten
på de formodede gerningsmænd til det bombeattentat,
som betragtes som en terrorhandling. Denne formodning
får ekstra styrke, da politiet
spotter en tidligere Syrienskriger, Simon Spangstrup,
på en overvågningsfilm, for
samme Spangstrup er tidligere meldt dræbt i Syrien.
Hvordan attentatet i København og dobbeltmordet i
Sandsted efterhånden bliver
kædet sammen må man læse
sig til, men spændingen stiger
hele tiden i denne velkomponerede historie, hvor frem-

medfjendskheden ustandselig viser sit grimme ansigt. Og
Junckers ægteskabelige problemer samt besværet med
den demente far overskygger
på ingen måde selve plottet,
men giver historien en menneskelig side. Det er ikke altid,
det lykkes for journalister at
forsøge sig som krimiforfattere, men Faber & Pedersen
har begået en tankevækkende
og vellykket debut med Vinterland, og jeg vil glæde mig
til næste opus – måske med
de samme politifolk.
jl@kbhavis.dk

Kim Faber og Janni Pedersen
Vinterland
463 sider, Politikens Forlag

SPØRG BARE OS
- og få gode råd med hjem

Her på apoteket står vi klar til at rådgive og hjælpe dig og dine nærmeste. Du får hjælp til at
takle årstidens udfordringer som f.eks. diarré, sol, allergi eller smerter. Vi er eksperter i at rådgive dig om lige netop din situation. Du kan også få en gratis samtale med en farmaceut, hvis
du har spørgsmål i forbindelse med medicinsk behandling.
Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på
Kongelig Hof Apotek

Vi udleverer fra

Smertelindring?

Rygestop?

Ørepleje?

Diarré?

Loppebehandling?

På apoteket kan vi hjælpe dig
med at finde den type smertestillende middel, som passer bedst
til dig og din smerte.

Motivation er afgørende for at
lykkes med et rygestop - ofte
i kombination med en form for
nikotinerstatning. På apoteket
hjælper vi dig i gang med et
effektivt rygestop.

Ørevoks er en del af kroppens
immunforsvar, men hvis det
hober sig op, kan det føre til
nedsat hørelse og ubehag. Du
kan forebygge ørevokspropper.

Bakterierne i et andet land
kan være fremmedsprog for
din mave. Spørg på apoteket
om hvilke produkter du kan
medbringe, hvis du skulle være
så uheldig at blive ramt af diarré.

Lopper er et stigende problem
for kæledyr og deres ejere. Få
råd og vejledning på apoteket til
at beskytte dit hjem, hund og kat
mod lopper.

Kodimagnyl

Nicorette QuickMist mundspray

Remo-wax® Olie Spray

Hidrasec

Frontline Combo til katte

Effektiv mod hovedpine. Med acetylsalisylsyre og codein, der virker
smertestillende. Til voksne. 1-2
tabletter højst 4 gange daglig. 20 stk.

Spray for hurtig virkning mod
rygetrangen. Tag 1-2 pust, når du
ville have taget en cigaret. Frisk mint
smag. 1 stk.

Remo-wax Olie Spray mindsker kløe
og irritation i øregangen forårsaget
af tør hud. Olien forebygger også
ørevokspropper, der bl.a. kan opstå
ved hyppig badning om sommeren.
Anvendes efter behov og skal ikke
skylles ud. 15 ml.

Lægemiddel der hurtigt stopper
diarréen uden at hæmme tarmen.
Væskemængde og antal afføringer
normaliseres uden risiko for bivirkninger som forstoppelse, mavesmerter
og oppustethed. Kan anvendes af
voksne og børn fra 15 år. Dosering: 1
kapsel 3 gange dagligt. 10 stk.

Det er altid loppesæson. Frontline
mod ﬂåter, lus og lopper. Loppeæg,
-larver og –pupper. Frontline virker
ved kontakt i hud og pels. Flåter og
lopper skal ikke bide for at dø. 3 x
0,5 ml.

SPAR

20%

Gælder fra den 24. juni
til den 21. juli 2019

Duolac Daglig+ Vitalitet
30 stk.

SPAR

20%

SPAR

SPAR

SPAR

20%

20%

20%

Biﬁform Travel
20 stk.

SPAR

SPAR

20%

Duolac Rejse+ 2i1
30 stk.

20%

Lactocare Travel
30 stk.

Lactocare Stop
12 stk.

Biﬁform Travel
40 stk.

SPAR

20%

På udvalgte frihandelsvarer

A-Derma Exomega Control Cream
400 ml.

SPAR

20%
A-Derma Exomega Control
Foaming Gel, 500 ml.

Kongelig Hof Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf. 33 14 11 68
www.kongelighof.apotekeren.dk
Frontline Combo Vet. er et middel til brug på huden mod lopper og ﬂåter. Opløsningen indeholder en kombination af et aktivt stof med adulticide egenskaber, ﬁpronil, og et aktivt stof med ovicide og larvicide egenskaber (S)-methopren. Indikationer: Behandling mod angreb af lopper, ﬂåter og bidende lus hos hund og kat samt angreb af
lopper og ﬂåter hos ilder. Beskytter mod nye angreb af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 4 uger hos kat og ilder. Forebygger loppernes formering ved at hæmme udviklingen af æg (ovicid effekt) samt larver og pupper (larvicid effekt) fra æg lagt af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 6 uger hos kat. Effekten over for ﬂåter varer i op
til 4 uger hos hund og ilder og 2 uger hos kat. Kan indgå i behandling af allergisk eksem forårsaget af loppeangreb. Mindste behandlingsinterval er 4 uger. Kan anvendes til drægtige og diegivende hunde samt drægtige katte. Kontraindikationer: Må ikke anvendes til hunde under 8 uger og/eller 2 kilo, katte under 8 uger og/eller 1 kilo samt ildere yngre end 6 måneder. Bør ikke anvendes til syge eller afkræftede dyr. Må ikke anvendes til kaniner. Præparatet til hund bør ikke anvendes til kat/ilder, da dette kan medføre overdosering. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller ﬂere af hjælpestofferne. Administrationsmåde: Til
udvortes brug. Dosering: Til hund: 1 pipette à 0,67 ml fra 2-10 kg; 1 pipette à 1,34 ml fra 10-20 kg; 1 pipette à 2,68 ml fra 20-40 kg; 1 pipette à 4,02 ml til hunde over 40 kg legemsvægt. Til kat og ilder: 1 pipette à 0,5 ml. Andre dyr i husholdningen bør også behandles med et passende produkt. OBS. Der er forskel i styrkerne på produktet til
hund og til kat/ilder. Bivirkninger: Blandt de meget sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: Forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen) samt generel kløe og hårtab. Ligeledes er udtalt savlen, reversible nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, andre nervøse
symptomer) samt opkastning og symptomer fra luftvejene observeret. Hvis dyret kommer til at slikke på applikationsstedet, kan voldsom savlen forekomme. Der kan ses forbigående ændringer af pelsens udseende på applikationsstedet (sammenﬁltret/fedtet pels). Forsigtighedsregler: Badning inden for 2 dage samt hyppigere end en gang
om ugen efter behandling bør undgås. Ved gentagne shampoobade nedsættes virkningsvarigheden. Der foreligger ingen data vedr. mulighed for toksicitet af præparatet hos killinger yngre end 8 uger, der er i kontakt med behandlede moderdyr. Undgå at dyr slikker på behandlingsstedet, og at dyr slikker hinanden efter behandling. Man bør
omgås behandlede dyr med forsigtighed, indtil behandlingsstedet er tørt. Tilhæftning af enkelte ﬂåter kan forekomme. Undgå at produktet kommer i kontakt med mund og øjne. Vask hænder efter brug. Præparatet kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne. Dyr eller mennesker med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med produktet. Se endvidere brugsanvisning på pakningen. Pakninger: Æske med 3 eller 6 pipetter: 0,5 ml, 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml og 4,02 ml. Udl. V. Dagsaktuel pris ﬁndes på Medicinpriser.dk. Læs indlægssedlen for mere information. Baseret på produktresumé 2018-08. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics. Pligtteksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Dette kan vederlagsfrit rekvireres på www.produktresume.dk. Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK ﬁlmovertrukne tabletter (1 tablet indeholder 9,6 mg codeinphosphat, 500 mg acetylsalicylsyre og 150 mg magnesiumoxid). Anvendelse:Til patienter over 15 år til behandling af akutte moderate smerter, som ikke anses for at kunne lindres med andre analgetika som paracetamol eller ibuprofen (alene). Dosering: 1 2 tabletter, højst 4 gange daglig. Børn under 15 år: Må ikke anvendes uden lægens anvisning. Må ikke anvendes:
Ved overfølsomhed overfor acetylsalicylsyre, codein, magnesiumoxid eller et hjælpestof, tidligere allergiske/astma-lignende symptomer ved brug af NSAID/salicylater, frisk blødning fra mave-tarmkanalen, blødningstendens, svært nedsat lever-/nyre-/hjertefunktion, graviditet i 7.-9. måned, børn under 15 år med feber, smertelindring hos
børn og unge (0 18 år) efter fjernelse af mandler/polypper, kvinder der ammer, hvis du omdanner codein til morphin meget hurtigt. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Astma, vejrtrækningsbesvær, bronkitis med rigeligt opspyt, hoste med slim, allergiske lidelser, tendens til mavesmerter/-ubehag, sygdom i mave-tarmslimhinden,
nedsat lever-/nyrefunktion, stofskiftesygdom. Kontakt lægen ved hyppige/daglige hovedpineanfald, utilstrækkelig smertelindring, langsom/overﬂadisk åndedræt, forvirring, søvnighed, små pupiller, kvalme, opkastning, forstoppelse, appetitløshed, eller hvis du skal opereres. Kontakt læge/apotekspersonalet, hvis du tager medicin mod for
megen mavesyre, depression, sukkersyge, tolterodin, rifampicin, tetracyclin, ﬂourquinoloner, probenecid, methotrexat, valproat, acetazolamid, warfarin, phenprocoumon, eptiﬁbatid, clopidogrel, heparin, betablokkere, calciumantagonister, ACE-hæmmere, furosemid, spironolacton, NSAID, opioider, vaccine mod skoldkopper, ginkgo biloba,
binyrebarkhormoner, beroligende medicin, sovemedicin, salicylater. Samtidig indtagelse af alkohol kan virke sløvende. Undgå langvarig brug til ældre. Overskrides anbefalet dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Søg straks læge ved mistanke om overdosering. Graviditet: Bør ikke anvendes af kvinder, der planlægger at blive gravide.
Må ikke anvendes: De sidste 3 måneder af graviditeten. Kun efter aftale med lægen: De første 6 måneder af graviditeten. Amning: Må ikke anvendes. Bivirkninger: Meget almindelige: Blodet er længere tid om at størkne, mavesmerter, halsbrand, sure opstød. Almindelige: Vejrtrækningsbesvær hos astmatikere, blødningstendens, hovedpine, søvnløshed, kvalme, irritation, smerter/ubehag fra den øvre del af mave-tarmkanalen, opkast, forstoppelse, diaré, nældefeber. Ikke almindelige: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion), kan være livsfarligt, skjulte indre blødninger, blodigt opkast,
sort afføring pga. blødning i mave-tarmkanalen, svimmelhed, sløvhed, tinnitus, astma, udslæt, svedtendens, løbende næse, træthed. Priser og pakninger: 10 stk. og 20 stk. Se dagsaktuelle priser (20 stk.) på www.medicinpriser.dk. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup.
Tlf.: 46 77 11 11, www.takeda.dk, e mail: info@takeda.dk. Nicorette® (nicotin) QuickMist & QuickMist Cool Berry, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker oftere pga. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning. Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder alkohol. Bør ikke bruges til børn u. 18 år eller af gravide/ammende uden
lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinenssymptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i
mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Hikke, hovedpine, kvalme, irritation i halsen, lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smagssansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering: Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Uge
7-12: Nedsæt antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er
børnesikret. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com. uni 2018 Hidrasec®, kapsler 100 mg (racecadotril). Lægemiddel ved akut diarré til voksne og børn fra 15 år,
der virker ved at nedsætte væskeudskillelsen fra tarmen til tarmindholdet. Læs oplysningerne i indlægsedlen inden brug. Dosering: 1 kapsel initialt, derefter 1 kapsel 3 gange dagligt. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for hjælpestofferne. Der er ikke beskrevet nogen interaktioner med andre lægemidler
hos mennesker til dato. Forsigtighed ved brug hvis blodig afføring med høj feber eller ved nyresygdom eller nedsat leverfunktion. Bivirkninger: Hovedpine (≥ 1/100 til <1/10), udslæt og erytem (≥ 1/1.000 til < 1/100). Bør ikke anvendes til gravide og ammende. Pakning 10 stk. HA. Priser: For dagsaktuel pris se: www.medicinpriser.dk. Ikke
tilskudsberettiget. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Bioprojet Europe Ltd., Irland. Repræsentant Nordic Drugs, Gl. Kongevej 135 B mezz., tv, 1850 Frederiksberg C. Afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé dateret 30.10.2015. Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra indehaveren af markedsføringstilladelsen.

*Priserne gælder fra 24. juni – 21. juli 2019, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

