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TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Kåre Laurings Københavnerliv. 
Besættelsen 1940-1945 er en fin fortsættelse 
til Københavnerliv 1857-1939, der udkom for 
et par år siden. Foruden at fortælle historien 
om københavnerne under de fem år, som ef-
terhånden har været fortalt en del gange, er 
bogens store kvalitet de langt over 100 frem-
ragende fotografier. De fleste er i sort/hvid, 
mens et par enkelte er i farver, og her får 
man den interessante oplysning fra bogens 
fotografuddannede forfatter, at der er tale om 
en Agfa farvefilm, hvor det nazistiske regime 
havde bestilt en produktion af farvefilm, der 
var specielt velegnet til at gengive de røde 
farver, så man sikrede sig, at de mange ha-
gekorsflag, der prydede de tyske byer, kunne 
tage sig ekstra flotte ud på billeder. 

Et pudsigt billede viser en mand, der 
graver efter pillekoks på en losseplads. Ud-
brændte koks, slagger, træ og rågummi var 
velegnet, når det gjaldt om at få varme i kak-
kelovnen, og arbejdsløse kunne, hvis de var 
heldige, få en lille jordlod, hvor de først gra-
vede jorden igennem for derefter at si den på 
bedste guldgravermaner, Man regner med, at 

der fra 1940-45 blev gravet 250.000 hektoliter 
pillekoks. Sådan har bogen et utal af skægge 
oplysninger, der ledsager de mange fotogra-
fier. Bogen er i stort format, hvor billederne 
rigtigt kommer til deres ret.
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CYkler I løbet af næste år bliver City forbun-
det direkte med Amager Strandpark, når en 
ny stibro bliver ført over Inderhavnen.

Selvfølgelig kan du allerede i dag tage 
jernhesten fra Kongens Nytorv og cykle til 
Amager Strandpark, men det kræver en tur 
rundt om Nationalbanken, over Børsbro og 
Knippelsbro, videre ad den befærdede Torve-
gade og igen videre ud mod Prags Boulevard 
og Amager Strandvej.

Går det som planlagt, vil den rute være 
noget af en omvej, når en ny stibro med gang- 
og cykelforbindelse henover Inderhavnen står 
klar i løbet af 2013. Samtidig anlægges en 

cykelsti over Holmen, langs Kløvermarken og 
videre til Amager Strand, hvilket gør cykeltu-
ren fra Kongens Nytorv til en langt smukkere 
og mere sikker oplevelse.

Amager Strandpark I/S har på et bestyrel-
sesmøde netop besluttet at gøre det lovligt for 
cyklister at cykle langs strandpromenaden. 
Med de nye tiltag bliver Amager Strandpark 
en integreret del af Københavns Kommunes 
ambition om at gøre hovedstaden til verdens 
bedste cykelby.

kbh

Tag CYklen
FRA kongens nYTorv 

TIL sTranden

MUSIK Østre Anlæg er en af Københavns per-
ler. Gemt væk og ikke særlig kendt blandt 
menigmand, men blandt ,elektroniske mu-
sikfans er stedet velkendt via festivalen 
Stella Polaris. Anlægget ligger skjult bag 
Statens Museum for Kunst – mellem Stock-
holmsgade og Øster Voldgade. I begyndel-
sen af denne måned blev Østre Anlæg 
endnu en gang genopdaget af mange unge 
mennesker, der deltog i den elektroniske 
havefest Stella Polaris. Det vurderes, at op 
imod 50.000 gæstede det smukke grønne 
areal, hvor det svært at finde græsstråene 
mellem de mange, mange numser.

Succesen kan imidlertid betyde et farvel 

til Østre Anlæg næste år. Ifølge Dagbladet 
Politiken overvejer arrangørerne af Stella 
Polaris at forlade København og rykke fe-
sten til Frederiksberg Have i nabokommu-
nen. Dj’erne Kalle B. og Nicka Kirsteijn er 
drivkræfterne bag festivalen. Det hele star-
tede med et par hundrede mennesker, men 
nu har arrangementet vokset sig større end 
en velbesøgt fodboldlandskamp i Parken.

Stella Polaris kom til byen i 2002, og 
de to første år blev arrangementet afviklet 
i netop Frederiksberg Have, inden man i 
2004 rykkede til de smukke omgivelser i 
Østre Anlæg.

Kbh

TRAFIK Alle ved, at det fører til ulykker, når 
man blander gående mennesker og kørende 
biler. Den sidste ende af Nyhavn – på den 
anden side af Nyhavnsbroen – er ikke udeluk-
kende til gående trafikanter, men bruges også 
af biler. Flere gange har en læser observeret 
farlige situationer, og han undrer sig over, 
at Københavns Kommune ikke allerede har 

lukket denne lille del af Nyhavn for kørende 
trafik.

Læseren mener, at biltrafikken uden større 
problemer kan føres hen til Sankt Annæ Plads 
og med mulighed for at komme videre ad 
Kvæsthusgade og Skuespilhuset.

Kbh
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FINURLIG KØBENHAVNERROMAN
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Hvad har Helle, Julian, Mi-
chael, Karina, Lisette, Xenia, Charlotte, 
Tim, Esben, Jack, Marianne, Ole, Henry, 
Tommy, Linnea, Nadia, Martin og Lars til-
fælles? De er alle med i Jeppe Krogsgaard 
Christensens roman Indre by, som foregår 
i dagene omkring den 6. august 2012, den 
dag da København blev ramt af et lille 
knapt mærkbart jordskælv. 

Forfatteren har tidligere skrevet en an-
den Københavnerroman Åben himmel, 
der foregik omkring den 2. juli i 2011, 
hvor København blev ramt af et skybrud. 
Fælles for de to romaner er, at der mere 
er tale om novellesamlinger, hvor man i 
begge får blotlagt en række skæbner, og 
skal jeg fremhæve et par enkelte af kapit-
lerne i Indre by, så handler et om Julian, 
amerikaneren, der rejser rundt i verden 
for at opdatere storbyguider, og i den an-
ledning er han nået til København, eller 
kapitlet om Lars, som er fotograf for en 
ejendomsmægler, hvor hans opgave er at 
få de lejligheder, der skal sælges til at tage 
sig mest fordelagtige ud, og hvor der også 
er tid til, at han i en lejlighed på Brønd-
steds Alle 8 klæder sig af og tager en selfie. 

I det hele taget får læseren et fint bil-
lede af 18 vidt forskellige mennesker på 
deres indre linjer. Jeppe Krogsgaard Chri-

stensen skriver godt, men jeg kunne godt 
tænke mig en dag at læse en mere hel-
støbt roman fra ham, hvor der var en fort-
løbende handling, men vil man læse un-
derholdende om københavnske skæbner, 
så kan Indre by anbefales.

Jeppe Krogsgaard Christensen

Indre By

198 sider. Vejl. pris kr. 199,95. 

Gyldendal  
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ANMELDELSE Når man læser Morten 
Papes debutroman Planen, kan man 
godt komme i tvivl om genren. Er 
det en roman eller er det en form 
for selvbiografi? Lidt på samme måde, 
som det blev diskuteret, da Karl Ove 
Knausgård udgav sit trebindsværk, 
”Min kamp”, der blev betegnet som 
en selvbiografisk roman.

Men meget i Papes bog er givetvis 
selvoplevet, og så er spørgsmålet selv-
følgelig, om han har digtet til – mu-
ligvis ved at inddrage andres historier 
i handlingen. 

Der er imidlertid ingen tvivl om, 
at Morten Pape kender Urbanplanen 
som sin egen bukselomme, og at han 
har boet der, har han fortalt i flere in-
terviews samt i en kronik i Politiken.

Forvirret familie
Morten Pape, som hovedpersonen 
også hedder, bor sammen med sin 
mor og far og de to mindre søskende 
Jonas og Pernille i en lejlighed i beton-

byggeriet Urbanplanen på Amager, 
da romanen begynder, Forældrene 
når lige at fejre deres 10 års bryllups-
dag, og på det tidspunkt spørger de 
børnene, om de helst vil på ferie eller 
flytte væk fra Turbanplanen, som den 
populært bliver kaldt, men seks må-
neder senere bliver forældrene skilt. 

Moren, der arbejder som rengø-
ringskone i den lokale svømmehal, 
bliver boende i lejligheden, og hun 
bliver kort tid efter kæreste med den 
meget ældre Helge, som er pedel i 
svømmehallen, mens faren en over-
gang er kæreste med Sabrina, der næ-
sten er nabo, og som også har børn, 
der er kammerater med Morten, Jo-
nas og Pernille. 

Faren, der er tykmavet, får konsta-
teret gammelmandsdiabetes, hvilket 
resulterer i, at han er nødt til at leve 
sundere, og derved taber ret mange 
kilo, men samtidigt går forholdet til 
Sabrina i stykker, og han flytter hen 
i sin egen lille lejlighed, hvor børnene 

ind imellem er på weekend. I en me-
get sød scene, holder forældrene jul 
sammen, hvor børnene håber på en 
genforening, der naturligvis ikke 
sker.

Mobberi på Dyvekeskolen
Morten befinder sig ikke godt på Dy-
vekeskolen, hvor han ofte bliver mob-
bet af nogle af de toneangivende ind-
vandrerdrenge, Fuad, Guled og Reza, 
fordi han er ham Danskeren med bril-
lerne. Moren melder Morten til en 
audition hos et filmselskab, hvor han 
bliver prøvefilmet, og han får først en 
mindre rolle i en tv-julekalender, in-
den han er udset til en større rolle i 
en spillefilm, men hvor det dog ender 
med, at han bliver kasseret med den 
begrundelse, at han ikke aldersmæs-
sigt passer til rollen. Hvilket ikke er 
sandheden, da grunden er, at han kla-
rer sig dårligt til en prøveoptagelse. I 
dagligdagen bliver Morten ofte sendt 
hen i kiosken efter cigaretter til mo-

ren, som for det meste ligger på so-
faen og græder, mens hun ser tv, æder 
piller og ryger cigaretter. Moren har 
samtidig en forkærlighed for mar-
svin, hvor hun har over 50, som be-
finder sig i mellemgangen i bure fra 
gulv til loft.

Perker-Pape
I løbet af romanen begynder Mor-
ten på et tidspunkt at hænge så me-
get ud med indvandrerbørnene, at 
han bliver kaldt Perker-Pape, og så 
er han i lang tid ulykkeligt forelsket 
i Katarina, som han dog i en kort 
tid er kæreste med, indtil hun fin-
der en anden. Og mens de jævnald-
rende fortæller om de piger, de har 
erobret og bollet med, er Morten til 
sin store fortrydelse stadig jomfru, 
mens han om natten må høre sin 
mor stønne, når hun knepper med 
Helge. Morten spiller først fodbold 
i Fremad Amager, og senere er han 
med til at starte et ynglingehold for 
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danskere, Sønderbro Fight, der hur-
tigt lider et forsmædeligt nederlag til 
Fremad Amager, hvor alle perkerne 
er med, og hvor holdkammeraterne 
skyder skylden på Morten for neder-
laget. Han bliver direkte beskyldt for 
at have hjulpet Fremad. Han får dog 
senere oprejsning. 

Da Morten bliver lidt ældre, er han 
ved at stene helt ud på grund af for 
meget hashrygning, og helt galt går 
det, da Morten ufrivilligt kommer til 
at deltage i et røveri i en kiosk sam-
men med Psykose-Emrah, uden at 
han dog bliver opdaget. Helt galt går 
det dog, da Behrouz får Morten til at 
tage et forbrugslån på 25.000 kr., fordi 
han selv står i Ribers og ikke kan låne. 
Det gør, at Morten hver måned skal 
afdrage 1.000 kr., og selv om Behrouz 
har lovet at tilbagebetale løbende, gør 
han det ikke. Morten er klar over, at 
hans bekendt virkelig har taget røven 
på ham, og selv ikke politiet kan gøre 
noget. 

Mortens skævøjede ven Andrew, 
som er har asiatisk baggrund,  har en 
kammerat, Milo, der hjælper Morten 
med at fuppe en bank ved at melde 
Mortens dankort stjålet, så han får 
omkring 10.000 kr. tilbage, men de 
bliver sammen med, hvad Andrew 
har scoret, brugt til at købe hash i 
Pusher Street. 

Danskerne – et taberfolk
Efter alle disse trakasserier lykkes det 
dog til sidst Morten at blive student, 
og han finder til en fest en kæreste, 
Jazmin, så han endelig ikke mere en 
jomfru, og hende vender han hjem 
til i løbet af sin soldatertid i Slagelse. 
Han er begyndt at skrive fem sider om 
dagen, og derfor er han, når skrive-
redskaberne er brugt op, nødt til at 
stjæle flere kuglepenne fra boghand-
leren i Amagercentret. Til slut efter 
forgæves at have søgt kontanthjælp, 
ender Morten med at blive vikar på 
Dyvekeskolen, hvor han selv i sin tid 

gik. I løbet af romanen sker der flere 
ting, der optrapper stridighederne 
mellem de hvide og perkerne, bl.a. 
angrebet på World Trade Center og 
senere Muhammedkrisen. Det resul-
terer bl.a. i, at Guled håner danskerne 
som et taberfolk. 

Morten Pape har skrevet en flot 
roman, hvor han på fin vis skildrer 
alle konflikterne i det multikultu-
relle univers omkring Urbanplanen, 
hvor rockerne og perkerne ligger i 
konstant strid, og hvor en anden af 
hovedfjenderne er Holmbladsgade-
banden. Der er fine bemærkninger 
som fx Milo, der siger: ” Så det her 
er Urbanplanen, hva? Jeg har aldrig 
været her før. Som regel holder jeg 
mig fra zoologiske haver og vilde dyr.” 
Og Morten, der skriver digte,  tager på 
et tidspunkt billige point med rimet: 
”Bide skeer, spidde negre”

En fortjent vinder af BogForums 
Debutantpris.

jl@kbhavis.dk

TEKST JANNIK LUNN

Morten Pape

Planen

565 sider. Kr. 249,00 

Politikens Forlag. 
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Spørg 
bare os!

Få gode vaner på apoteket

Grebet af begejstring?
Har du styr på, hvordan du bedst beskytter dig mod graviditet og kønssyg-
domme under sex? Og hvad du gør, hvis du er blevet gravid? Tag det roligt. 
Få hjælp på apoteket, der giver gode råd om relevante aspekter indenfor 
personlig pleje og intimprodukter. Apoteket har et bredt udvalg af produkter til 
bl.a. intimbarbering og hudpleje. Besøg os og få gode vaner med hjem.

Venlig hilsen
Tine Wiboltt, Apoteker på 
København Vaisenhus Apotek

København Vaisenhus Apotek
Landemærket 3-5 · 1119 København K · Tlf. 33 15 41 10
www.vaisenhus-apotek.dk

Lola Jensen

”Pas på Familien - også når den går i stykker”

Kristeligt Dagblads Forlag

278 sider, 299,95 Kr.

ANMELDELSE Familievejleder Lola Jensen, som dem, der bru-
ger penge på tv-pakken med TV2 kender som familieekspert 
i Go´ Morgen Danmark, har skrevet en hjertelig opdragende 
og informativ bog om at tegne et kærligt hjerte om familien, 
også selvom at de voksne har valgt at blive skilt. 

Analyser af dagligdagen i privaten
Første del af den tankevækkende og rørende vedkommende 
bog gengiver i nutidigt sprog, der påkalder den sunde selv-
ironi, brudstykker fra hverdagen i en småbørns familie, der 
dagligt er ved at gå fra hinanden af stress. Lola Jensen har 
et godt øje for, hvad der får dagligdagen til at koge,  når man 
går fra at være to, der er forelskede i vores perfekte verden. 
Hun beder den forkælede generation tage ansvar for, at de 
har valgt at tage ansvar for børn. 

At redde kærligheden handler om at komme ud af de 
medieskabte urealistiske billeder på det lykkelige liv. Vi er 
mennesker og ikke endimensionelle roller i en tv-serie. 

De moderne umodne voksne 
Forældrene skal modnes og blive realistiske, ferierne, frihe-
den og festerne forandrer sig i det minut den første lille læk-
kerbaby er ude af sin mors trygge vandverden. 

Lola Jensen viser med cases, hvordan parrene ikke kan 
finde ud af at fryde sig over de få intense år med babyer, 
men krampagtigt forsøger at bibeholde det frie liv, de havde. 

Mange gange bliver parterne højlydt og indebrændt 
uenige adskillige gange dagligt og i stedet for at tro på, at 

småbørnsspidsbelastningen damper af, så vælger man den 
mange gange ugennemtænkte og for tidlige kattelem, skils-
misse. 

Ny familienormer 
Lola Jensen opfordrer til, at man tænker skilsmisse sundt 
igennem. 50 procent af de lykkelige selvvalgte bryllupper, vi 
genererer i dette land, går i opløsning. Hvis der ikke er rå-
styrke til at kæmpe sammen, så køb denne kærlige håndbog. 
Den kommer hele vejen omkring tidens vigtige hverdagsde-
bat. Hvordan nyopfinder vi familien, så der ikke skal gå flere 
generationers med massiv kærligheds-desillusion før vi finder 
normer og forventninger til knækkede familier. 
I bogen får man svar på, hvad man gør, for at mor og fars be-
slutning ikke skader børn og bedsteforældres sammenhold, 
forhold og skiller dem ad også. 

Skaden skal rettes op 
Når man har valgt at lade være med at have en hverdag un-
der samme tag, men at dele sig op i to og tvinge børnene til 
at have to hjem, så handler det om at evne at have en sund 
kommunikation i al fremtid. I denne ærlige bog får man 
klare bud på, hvornår man må blande sig i livet hos den 
anden forælder, hvordan man tager selve bruddet fra bør-
nenes skuldre og koncentrerer sig om at hele deres sorg med 
omsorg. Hvilke ting, man må følges til for at glæde børnene 
og bedsteforældre og i det hele taget at skilsmissen foregår 
næstekærligt.
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ANMELDELSE En coffeetablebook er i 
stort format og rigt illustreret, så man 
kan sidde og blade i den, mens man 
nyder en god kop kaffe. Dette krav 
opfylder ”Vi Mødes i Brugsen”, en 
generøs jubilæumsbog, der markerer 
COOP’s 150 års fødselsdag i 2016. Den 
velskrivende forfatter Kristian Ditlev 
Jensen har samlet en uhyre mængde 
viden og minder om butikskæden, 
som ejes af medlemmerne og siden 
1866 har tilpasset sig tidernes om-
skiftelighed og sætter dagsordenen 
for dansk dagligvarehandel.

Danmarkshistorien fortælles gen-
nem varerne, i mange år var FDB, For-
eningen af Danske Brugsforeninger, 
selvforsynende med leverancer fra 
egne fabrikker. Mel, skosværte, reb og 
tovværk, tobak, sukkervarer og me-
get andet blev produceret i eget regi. 
Regina håndsæbe, Blenda vaskemid-
del, Trekroner Margarine, Svendborg 
Vinkompagni.

Brugsen fremstillede og solgte det, 
vi i dag kalder designermøbler, denne 
aktivitet er for nylig genoptaget - men 

det er ikke længere muligt at anskaffe 
sig et fjernsynsapparat af mærket Jen-
sen; i 1960 kostede det sort-hvide vid-
under 23” i palisanderkabinet svim-
lende 175 kr., hvilket svarer til 23.300 
kr. i dagens mønt. For 1799 kr. kan 
man i 2015 få et Philips HDTV.

COOP, som FDB blev omdøbt til, 
har, ikke altid uden problemer, omstil-
let sig til nye vilkår; en dag kunne det 
ikke længere svare sig at opretholde 
egne fabrikker. COOP’s egne mærker 
fremstillet af underleverandører og 
hedder noget andet, fx Änglemark

Af tidligere medarbejdere fremhæ-
ves Anker Jørgensen, den senere stats-
minister, der i 1936 startede som cy-
kelbud til 34,01 kr. (1.212 kr.) om ugen 
og var ansat på FDB’s centrallager i 
Njalsgade samtidig med den senere tv-
stjerne Otto Leisner og Poul Bundga-
ard alias Kjeld fra Olsen-Banden.

Dirch og dividenden
Plakater af tidens bedste kunstnere 
understregede FDB’s æstetiske ambi-
tioner, alle kender Sikker-Hansen pla-

katen for Davre havregryn og hans 
afrikanske Cirkelkaffepige. I biogra-
fen kunne man fryde sig over Dirch 
Passer: ”Det er da dumt ikke at få del 
i dividenden”. Dengang samlede med-
lemmerne mærker og klistrede dem 
ind i dividendebogen, i dag klares det 
ved hjælp af elektronisk medlemskort. 

Da den første selvbetjeningsbutik 
åbnede i 1947 efter amerikansk forbil-
lede, var det nærmest chokerende, at 
man ikke længere blev ekspederet. I 
en nær fremtid vil alle selv scanne va-
rerne ind, kassemedarbejderne bliver 
frigjort til andre opgaver.

COOP i København
COOP har 1.200 butikker. Indtil for et 
par år siden lå SuperBrugsen på Nør-
report, den er nu omskabt til Fakta, 
koncernens lavpriskæde.  På Christi-
anshavns Torv er SuperBrugsen ble-
vet moderniseret. Irmabutikkerne, 
som COOP købte for en slik til stor for-
færdelse for mange pæne mennesker, 
spiller en væsentlig rolle i København 
K, og det sidste skud på stammen er 

Madcooperativet på Hovedbanegår-
den, et avanceret supermarked med 
færdige retter, delikatesser, frisk brød 
og gratis postevand til de rejsende.

Bogen er lækker nostalgi med et 
orgie af annoncer, plakater og foto-
grafier fra land og by og af de for-
skellige perioders folkeliv. Alle vil 
kunne genkende sig selv og finde 
noget, de ikke vidste i dette stykke 
hverdagshistorie, som peger fremad 
for COOP, der med den offensive di-
rektør Peter Høgstedt og hans mar-
kante madmanifest – smag på hver-
dagen, gode madoplevelser, økologi 
for alle, sunde varer, oplysning om 
indholdet og flere lokale råvarer - har 
lagt sig i overhalingsbanen. Konkur-
renterne har ikke 1,5 millioner loya-
loe medlemmer.

Hvis man er nysgerrig for at op-
leve en brugsforening fra gamle dage, 
er Stadager Brugs genopført på Fri-
landsmuseet i Sorgenfri, ligesom en 
butik fra fortiden kan opleves i An-
delslandsbyen Nyvang ved Holbæk.

TEKST JACOB LUDVIGSEN

BOGEN OM BRUGSEN I 150 ÅR

ER LIGE TIL 
CIRKELKAFFEBORDET
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Kristian Ditlev Jensen

Billedredaktion: Birgit Lyngbye Pedersen

Vi mødes i Brugsen - Danmarkshistorie 

set gennem de varer, vi købte

350 sider, 249,95 kr. (vejl.)

Samvirke

TEKST JACOB LUDVIGSEN

TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE Le Bistrot Parisienne 
med rødternede duge og musettemu-
sik er en skøn arbejds- og læreplads 
i en sidegade ved Torvehallerne for 
den 21-årige Martin Børmer. Kokken 
og indehaveren Michel lærer ham at 
smage og dufte, og restauranten op-
når fem stjerner i en avis for sin beuf 
tatare, der er blandet med rådyrkød. 
Et par søde servitricer interesserer 
Martin lige så meget som køkkenkun-
sten. Nye smagskombinationer og ev-
nen til at skelne alverdens dufte er 
Martins liv og lyst.

Den dejlige Monique forfører ham 
efter lukketid, han vil smage hende 
til med en granité af cremant, går ind 
i kølerummet og banker hovedet ind 
i en kødkrog, der borer sig som en syl 
gennem næsen. Nu er der så at sige di-
rekte adgang til hjernens duftcenter, 
og det viser sig at være en katastrofe. 
Lægen kalder det stress og henviser 
til en psykolog, der vil give ham lyk-
kepiller.

Martin begynder at drømme 
uhyggeligt med elementer af tysk 
kommandosprog, og han bliver util-
pas ved duften af sennep. 

Efter en tur i sygehuslabyrinten 
når han endelig frem til en specialist, 
der kan konstatere, at hans i forvejen 
veludviklede lugtesans går helt amok 
og fremkalder associationer fra tidli-
gere liv. Eller rettere: hans forfædres 
mest dramatiske øjeblikke. Ad om-

veje bliver han klar over sit slægts-
skab med en soldat fra 1. verdenskrig, 
der har været udsat for et senneps-
gasangreb.

Her udfolder videnskabsromanen 
sin tese: vores arveanlæg bærer på hu-
kommelse, der går et uendeligt antal 
generationer tilbage. 

En læge på Rigshospitalet gør Mar-
tin til sin forsøgskanin og skruer mere 
og mere op for forskellige lugte og op-
dager, at organismen udvikler anti-
stoffer, der svarer til de mareridtsag-
tige scener, som Martin udsættes for. 
Morsomt er det ikke at blive flået af 
en sabeltiger eller at blive offer for 
den spanske inkvisition. Drevet af be-
gæret efter at blive den første viden-
skabsmand, der kan påvise cellernes 
hukommelse, driver lægen Martin ud 
i en tilstand, der bliver fatal.

Epigenetik er ikke fri fantasi, i 
2013 påviste to amerikanske forskere 
gennem forsøg med mus, at traumati-
ske tilstande kan nedarves og vækkes 
til live ved hjælp af duftkoder. Den 
menneskelige næse kan skelne over 
en billion forskellige dufte og er tæt 
forbundet med hjernens hukommel-
sescenter.

Jakob Brodersen sandsynliggør 
teorien om tankens evne til at gen-
kalde sig voldsomme begivenheder, 
som arves fra fjerne og nære forfædre 
og dermed kan være en ikke-metafy-
sisk forklaring på et fænomen som 

reinkarnation. Romanen er skrevet i 
jeg-form og fascinerer hele vejen igen-
nem frem mod den grusomme slut-
ning. Herefter vil man ikke kunne se 
en rødternet dug i en fransk bistrot 
uden at tænke på Martin med den 
alt for fine næse. Og hvad vi hver 
især slæber rundt på af ubevidste og 
endnu ufremkaldte mareridt.

jalu@kbhavis.dk

Jakob Brodersen

Cellernes Memoirer

250 sider, 199 kr. (vejl.)

Forlaget Radius

KØBENHAVNSK KOK
FÅR NÆSEN PÅ 
TRAGEDIE
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Venlig hilsen
Tine Wiboltt
Apoteker på København Vaisenhus 
Apotek

København Vaisenhus Apotek
Landemærket 3-5 · 1119 København K · Tlf. 33 15 41 10
www.vaisenhus-apotek.dk

På vores apotek får du 
faglig rådgivning om 
sundhed og velvære. 

Velkommen 
indenfor.

Zymelin® ukonserveret næsespray og Zymelin® menthol ukonserveret næsespray (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Mindsker hævelse af næseslimhinden ved betændelse i bihule eller 
næseslimhinde. Dosering: Zymelin® ukonserveret næsespray og Zymelin® menthol ukonserveret næsespray: Voksne og børn over 10 år: Næsespray 1 mg/ml: 1 pust i hvert næsebor højst 3 
gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning. Børn 2-10 år: Zymelin® ukonserveret næsespray 0,5 mg/ml: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange 
daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor xylometazolinhydrochlorid eller et eller fl ere af hjælpestof-
ferne samt ved grøn stær med snæver kammervinkel, eller hvis man har fået fjernet hypofysen eller er blevet opereret i hjernen gennem næse eller mund. Særlige advarsler og forsigtigheds-
regler: Må ikke anvendes til børn under 2 år, da de kan få alvorlige bivirkninger - selv ved lave doser. Bør ikke anvendes i mere end 10 dage, da hyppig og langvarig brug kan medføre hævelse af næseslimhinden og øget sekre-
tion. Skal anvendes med forsigtighed af personer, der er følsomme overfor andre lægemidler, der kan give symptomer som blandt andet søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, hjertearytmier eller forhøjet blodtryk. Skal anvendes 
med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, forhøjet blodtryk, åreforkalkning, aneurismer, iskæmisk hjertesygdom, uregelmæssig hjerterytme, vandladningsbesvær på 
grund af forstørret blærehalskirtel (prostata), ved behandling med MAO-hæmmere og andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket samt ved svulst i binyrerne (fæokromocytom). Ved samtidig behandling med visse stoffer mod 
depression (tricykliske/tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere), kan bivirkninger ved brug af Zymelin® blive forstærket. Symptomer på overdosering er markant fald i kropstemperatur, svedudbrud, døsighed, hovedpine, 
hurtig og uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk og evt. koma, især hos børn. Disse tilstande kan også opstå ved at tage medicinen forkert, f.eks. ved at indtage dråberne gennem munden. Graviditet: Bør ikke anvendes. Amning: 
Bør kun anvendes efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen samt øget sekret fra næsen. Ikke almindelige: Tilstoppet næse. 
Sjældne: Ubehag i mave-tarmkanalen. Meget sjældne: Alvorlige allergiske reaktioner. P akninger: Næsespray 1 mg/ml 10 ml og 2 x 10 ml. Næsespray med menthol 1 mg/ml 10 ml. Næsespray 0,5 mg/ml 10 ml. Læs indlægs-
sedlen i pakningen omhyggeligt. Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup. Tlf.: 46 77 11 11. Fax: 46 77 66 40. www.takeda.dk Otrivin Ukonserveret, Otrivin Junior Ukonserveret og Otrivin Menthol 
Ukonserveret indeholder xylometazolin. Virkning: Anvendes ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer. Dosering: Børn 2-5 år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under 
opsyn af en voksen. 1 pust i hvert næsebor 1 til 2 gange dagligt (hver 8-10 time) er normalt tilstrækkeligt. Må højst bruges i 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Børn 6-11 år: Otrivin Junior 
Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1–2 pust i hvert næsebor 2 til 3 gange dagligt i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bør ikke anvendes til børn under 2 år pga. risiko for overdo-
sering med centralnervesystems-depression til følge. Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 gange dagligt efter behov, i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor 
dagligt. Bivirkninger: Afhængigt af behandlingsvarighed kan det forventes at 3-8 % af behandlede, oplever en eller fl ere af følgende bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brænden, 
nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet. Ikke-almindeligt: Tilstoppet næse især efter hyppig eller langvarig anvendelse. Sjælden: Gastrointestinalt ubehag. Meget  sjælden: Syste-
miske, allergiske reaktioner (angioødem, udslæt, kløe) rastløshed, søvnløshed, træthed, synsforstyrrelser, takykardi eller uregelmæssig puls. Forsigtighedsregler: Behandling af længere varighed mere end 10 dage kan 
medføre hævelse af næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af indholdsstofferne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom 
med snæver kammervinkel eller ved kronisk infl ammation i næsen med meget tør næseslimhinde (rhinitis sicca eller atrofi sk rhinitis). Bør kun anvendes af gravide og i ammeperioden efter aftale med lægen. Anvendes med for-
sigtighed og kun efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer på grund af forstørret prostata, depression samt til patienter, der er i behandling 
med MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Pakningsstørrelser: Otrivin Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml; Otrivin Junior Ukonserveret 0,5 mg/ml, 10 ml. Inden brug 
af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84 00 – www.otrivin.dk. Dato for produktresumé 09/2014. Mucolysin®/acetylcystein brusetabletter 200 mg og 600 
mg samt pulver til oral opløsning 600 mg Anvendelse: Slimløsnende hostemiddel til hoste med sejt slim Dosering: Mucolysin® brusetabletter 200 mg: Voksne: 200 mg opløst i et ½ glas vand 3 gange daglig. Børn over 5 
år: 200 mg opløst i et ½ glas vand 2 gange daglig. Bør ikke anvendes til børn under 5 år. Mucolysin® brusetabletter 600 mg: Voksne: ½ tablet (300 mg) 2 gange daglig eller 1 tablet (600 mg) 1 gang dagligt, opløst i et ½ glas vand. 
Børn over 14 år: ½ tablet (300 mg) én gang dagligt, opløst i et ½ glas vand. Bør ikke anvendes til børn under 14 år. Mucolysin® pulver til oral opløsning 600 mg: Voksne: 1 brev 1 gang dagligt. Efter et måltid opløses pulveret i et 
halv glas koldt vand og derpå kan glasset fyldes op med varmt, men ikke kogende vand. Opløsningen skal omrøres og drikkes, når opløsningen har en temperatur der er acceptabel at drikke. Bemærk at koldt og varmt vand ikke 
må blandes i omvendt rækkefølge og pulveret må ikke opløses udelukkende i kogende vand, da dette kan ødelægge det færdige produkt. Den fremstillede opløsning bør indtages straks efter fremstillingen. Bør ikke anvendes til 
børn. Kontraindikation: Bør ikke anvendes ved nylig ophostning af blod, ved overfølsomhed over for acetylcystein eller over for et eller fl ere af indholdsstofferne. Mucolysin® brusetabletter 200 mg: På grund af det høje indhold 
af det aktive stof bør Mucolysin® 200 mg ikke anvendes til børn under 5 år. Mucolysin® brusetabletter 600 mg: På grund af det høje indhold af det aktive stof bør Mucolysin® 600 mg ikke anvendes til børn under 14 år. Mucolysin® 
pulver til oral opløsning 600 mg: På grund af det høje indhold af det aktive stof, bør Mucolysin 600 mg pulver til oral opløsning ikke anvendes til børn. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Hvis du 
oplever nye forandringer i hud eller slimhinder, bør du kontakte lægen omgående og indstille behandlingen med Mucolysin®. Spørg lægen eller på apoteket før du bruger Mucolysin® hvis du har astma eller tidligere bronkospasmer, 
hvis du har eller har haft mavesår eller hvis du er særlig følsom overfor histamin. Kontakt lægen før du tager Mucolysin®, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, galactose eller fructose. 200 mg og 600 mg 
brusetabletter indeholder natrium. Graviditet og amning: Du bør ikke tage Mucolysin®  hvis du er gravid eller ammer. Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds. Bivirkninger: Op til 30 % af dem, der anvender Mucolysin® 
kan forvente mave/tarm gener. Udlevering: Fås i håndkøb på apoteket. Pakninger pr. 25.05.2015: Mucolysin® brusetabl. 200 mg 25 stk., 50 stk. og 100 stk., Mucolysin® brusetabl. 600 mg 10 stk., 20 stk. og 50 stk. Mucolysin® 
pulver til oral opløsning 600 mg 10 breve. Priser: Ikke fast pris. Spørg efter den aktuelle pris på apoteket. Læs vejledningen i pakningen grundigt før brug. Produktinformationerne er afkortet i forhold til Sundhedsstyrelsens 
produktresuméer. Produktresuméerne kan rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 63 95 10 00 Gaviscon. Anvendelse: Refl uxesofagit. 
Hiatus hernie. Dosering: Voksne og børn over 2 år: Sædvanligvis 1-3 tyggetabletter eller 1-2 barneskefulde (10-20 ml) oral suspension efter behov, ca. ½ time efter et måltid samt lige før sengetid. Børn ½ - 2 år. 1-2 teskefulde 
(5-10 ml) i døgnet fordelt på fl ere doser. Børn under ½ år. 1-2 ml pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på fl ere doser, om muligt efter et måltid.  Suspensionen omrystes umiddelbart inden brug. Suspensionen kan tages med en lille 
smule vand efter behov. Må ikke anvendes: Overfølsamhed over for de aktive stoffer eller over for et eller fl ere af hjælpestofferne. Bivirkninger: Meget sjælden: Udslæt, kløe og ødem. Forsigtighedsregler: Behandlingstiden 
ved refl uksesofagit bør begrænses til 8 uger. Bør anvendes med forsigtighed ved stærkt nedsat nyrefunktion. Gives med forsigtighed og i så lav dosering som muligt til nyfødte og småbørn. Pakninger: Oral suspension 100 ml, 
500 ml. Udleverering og tilskud: HF. Dansk represæntant: Nordic Drugs Danmark, Gl. Kongevej 135 B, mezz., tv. 1850 Frederiksberg C. Registreringsindehaver: Nordic Drugs AB, Box 300 35, SE-200 61 Limhamn, Sverige. 
Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Produktinformationen er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé, som kan rekvireres hos Nordic Drugs Danmark. Nicorette® (nicotin) QuickMist, 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 blod-
sukker oftere p.g.a. 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 inde-
holder 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. Bivirk-
ninger: 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. Meget alm./alm.: Smagsforstyrrelser, hovedpine, mave-/tarmgener, mundsmerter, mund-/halstørhed, brænden på læberne, øget spytsekretion, 
træthed og brystsmerter. Dosering: Peg med spraydysen så tæt som muligt på den åbne mund efter ladning af pumpen. Tryk øverst på dispenseren, så der frigives ét pust (1 spraydosis). Undgå at ramme læberne. Undgå at 
inhalere, så der ikke kommer spray i luftvejene. Undgå at synke i et par sekunder. 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. Trin I: Uge 1-6: Brug 1 eller 2 pust, når der normalt ville være røget en cigaret/opstår trang. De fl este rygere vil have behov for 1-2 pust hver halve til hele time. Trin II: 
Uge 7-9: Nedsæt antal pust pr. dag. Målet i uge 9 er halvdelen af det antal pust, der i Trin I blev brugt i gennemsnit. Trin III: Uge 10-12: Fortsæt med at nedsætte 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 apo-
teksforbeholdt. Dispenseren er børnesikret. Vejl.udsalgspris: 199,95 kr. for enkelt stk./ 349,95 kr. for 2-pak. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicin-
ske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com

Vi er klar med faglig rådgivning

Spørg 
bare os!

Vi er klar med faglig rådgivning

*Priserne gælder fra 30. november - 27. december 2015, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

SPAR 20%
Fra den 30. november til 27. december har 

apoteket 20% rabat på Decubal Body cream, 

250g og Decubal Lipid cream, 200 ml.

Se disse og andre gode tilbud på apoteket.

Body cream

Ekstra nærende og gen-

opbyggende kropscreme.

40% fedtindhold.

Lipid cream

Fedtcreme til ekstra tør og 

udsat hud. 70% fedtindhold.

Zymelin® 
Hurtig og effektiv ved 
stoppet næse. 
Giver luft i næsen efter 
få minutter. Virkningen 
holder i op til 10-12 
timer. 10 ml.

Mucolysin Honning og citron
Til hoste med slim. 1 brev dagligt 
opløses i vand, kan drikkes kold 
eller varm. Fin smag af honning og 
citron. 10 breve.

Nicorette® Quickmist Mundspray 
Det er, når du har allermest lyst til at ryge, at det er sværest 
at lade være. Derfor skal du altid have Nicorette® QuickMist 
mundspray ved hånden. Et tryk på den lille spray og 
rygetrangen er væk. 2 x 150 ml.

Gaviscon®

Lindrer halsbrand og sure 
opstød uden at påvirke 
kroppen. Kan anbefales 
fra 0 år. 500 ml.

Otrivin®

Mod forkølelse med 
tilstoppet næse og ved 
bihulebetændelse. Giver luft 
i næsen på få minutter og 
virker i op til 12 timer. 10 ml.

RAPPORT Københavns Politi har anholdt en 
mand, der mistænkes for at stå bag en række 
blufærdighedskrænkelser i København. Den 
anholdte, som er 29 år og af bulgarsk oprin-
delse, meldte sig selv til politiet efter at have 
set sit billede i medierne.

Den anholdte oplyste til politiet, at det var 
ham på de offentliggjorte billeder, og han er 
nu sigtet for to forhold af blufærdighedskræn-
kelse. Den anholdte nægter at have begået for-
brydelserne, og han blev efter endt afhøring 
løsladt af politiet.

RAPPORT Københavns Byret har varetægts-
fængslet ti mænd og en kvinde i en sag ved-
rørende omfattende narkotikakriminalitet. 
Personerne er sigtede for, som led i organise-
ret handel med narkotika, at have indsmuglet, 
besiddet og videreoverdraget op til 900 kilo 
hash. Herudover er en af personerne sigtet for 
besiddelse af en halvautomatisk pistol samt 
tilhørende ammunition.

Ti af de sigtede har nægtet sig skyldige, 
hvorimod en sigtet har erkendt sig skyldig i 
opbevaring af 18 kg hash samt overtrædelse 
af våbenloven.

Retsmødet blev af hensyn til efterforsknin-
gen afholdt for lukkede døre, ligesom der blev 
afsagt kendelse om navneforbud.

RAPPORT Københavns Politi er nu rykket ind i 
den nye centrale politiekspedition i Trafikhal-
len på Københavns Hovedbanegård. 

Med åbningen af den nye ekspedition gen-
nemføres sidste etape af samlingen af alle po-
litikredsens ekspeditioner, idet der ikke vil 
være publikumsekspedition på de tre Køben-
havnske Politistationer: Station Amager, Sta-
tion Bellahøj og Station City.

lp@kbhavis.dk

Blufærdighedskrænker 
fra Bulgarien anholdt

11 personer varetægts-
fængslet i narkosag

Politiet rykker ind på 
KBHs Hovedbanegård


