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KARRIEREN, KUNSTEN

OG KONFLIKTERNE

DE KØBENHAVNSKE MALERMESTRES TIDLIGERE OLDERMAND, KLAUS BONDE LARSEN, LÆGGER ALT PÅ BORDET I FREMRAGENDE BIOGRAFI AF LASSE ELLEGAARD.
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SPAR OVER 250,- KR.!

HOBBIT I HABBIT

408 SIDERS

MEDRIVENDE
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS

SENIOREDITOR

BOGLADEPRIS KR. 349,95
PRIS TIL KØBENHAVNERAVISENS LÆSERE

KUN 89,- KR.
+ forsendelse 35,- Kr

En personlig livsskildring
men er også et forbløffende billede af Danmark i
forandring. Fra ungdomsoprør og TVs Peberkværnen,
Søndagsavisen Hovedbladet
og erobringen af Christiania
over Bornholmsk befrielseskamp, chefredaktørpost
på Ekstra Bladet og Squash
reklamer til seniorliv som en
af vore førende skarpe penne, forfattere og samfundsrevsere!

Køb den på
www.cdklassisk.dk
eller bestil på
info@cdklassisk.dk

FANGET AF

FORTIDEN
UTRADITIONEL KRIMI FRA EN AF NORDENS BEDSTE SPÆNDINGSFORFATTERE

TEKST JANNIK LUNN

I den islandske mesterforfatter Arnaldur Indridasons nyeste værk,
Ukendte Kyster, er det igen kriminalkommissær Erlandur Sveinsson, som er hovedperson, men denne gang er han ikke
på opgave med sine kolleger fra politiet.
Han holder ferie og er taget til sin barndomsegn, hvor han for en tid befinder sig
i en gammel ruin af et hus, som familien
har ejet i mange år.
Han har et par sager fra sit tidligere liv, som det aldrig er lykkedes for
ham at opklare. I bjergene forsvandt en
gruppe engelske soldater under krigen
i en snestorm, og nogle få blev fundet i
live, mens de fleste omkom. I det samme
område forsvandt den unge kvinde Mathildur samme nat, men hun blev aldrig
fundet, og det samme skete med Erlandurs bror Bergur, som var med faren og
Erlandur i bjergene, da de blev overrasket af en snestorm.
ANMELDELSE

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

"

m/k klip

270,-

Tlf.: 53 56 02 42
Web: kbhavis.dk
Epost: kbh@kbhavis.dk

Forsvundet i sneen

Erlandur føler en særlig skyld, fordi det

var ham, som insisterede på at broren
skulle med på turen. Mens Erlandur vandrer rundt i bjergene for at finde eventuelle spor, møder han en rævejæger, der
kender lidt til forhistorien, og langsomt
går det op for ham, at der måske lå en
forbrydelse bag Mathildurs forsvinden.
Det viser sig nemlig, at der var et kærlighedsforhold i gang imellem Mathildur
og hendes mands bedste ven og arbejdskammerat.
Jo mere Erlandur opsøger gamle mennesker, der måske ved noget, jo tættere
kommer han på en opklaring, og det
hele kulminerer i en dramatisk finale,
inden hele sandheden fra dengang og
dens uhyggelige konsekvenser åbenbares for Erlandur, der i tillæg også finder
ud af, hvad der blev af hans lillebror.
Selvom der ikke er tale om en almindelig politikrimi, synes jeg, at Indridason har skrevet sin hidtil bedste og
mest gribende roman. Arnaldur Indridason har tidligere modtaget Nordens
fornemste kriminalpris Glasnøglen tre

gange. Ukendte kyster kan meget vel foranledige, at han modtager denne ære for
fjerde gang.
jl@kbhavis.dk

Arnaldur Indridason
Ukendte kyster
288 sider. Rosinante
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MALERMESTRENES

OLDERMAND
KASTEDE GLANS OVER KØBENHAVN
TEKST JACOB LUDVIGSEN FOTO CARSTEN INGEMANN

Bonde Larsen. Malersvenden fra Nordvest-kvarteret med mellemskoleeksamen er en self made man af en type,
der ikke længere er så almindelig.
Hans far Valdemar Severin (1902-92)
var født på Bornholm og drev malerforretning i Klemensker, indtil landbrugskrisen førte til fallit. Han tog til København og arbejdede sig op fra svend til
mestersvend og åbnede sit eget firma,
V. S. Larsen, som det hedder den dag
i dag, hvor Klaus’ døtre står for den
daglige ledelse og er grundstammen i
en gruppe af flere virksomheder. På et
tidspunkt overtog Bonde Larsen således
den malerforretning, der udfører opgaver for hoffet.
Vi får nærbilleder af familien, firmaet og forretningsforbindelserne,
spændende er hans samarbejde med
kunstnere; professor Bjørn Nørgaard
(”hesteslagteren”) er en personlig ven,
og sammen har de med mange forhindringer gennemført byggeriet Bispebjerg Bakke med den karakteristiske
bølgende tagprofil. Formålet var at vise,
at håndværk kan betale sig sammenlignet med industrielt elementbyggeri.
Mesterlære

Klaus Bonde Larsen foran et maleri af Mikael Kvium, der hænger i køkkenet på hans landsted Øgaard i Vestsjælland.
ANMELDELSE Klaus Bonde Larsen, født
1933, er stadig aktiv i familiefirmaet
V. S. Larsen, men ikke længere oldermand i Københavns Malerlaug. Navnet
vil forekomme mange bekendt, for i et
halvt århundrede var han den første
blandt ligemænd og blev ofte citeret i
pressen som formand for Håndværksrådet, hvor han fratrådte i 2007.
En farverig skikkelse, som nu er
portrætteret i en fremragende biografi
af stjernejournalisten Lasse Ellegaard,
hvis navn er knyttet til dagbladet Information, og som er bedst kendt for
bøger om cykelsport og Mellemøsten.
Nogle kunne derfor forledes til at tro,
at han stod for langt væk fra den højt
dekorerede malermester og indehaver
af Københavns førende malervirksom-

hed, men Ellegaard har med aldrig svigtende journalistisk sans og kritisk øje
fået frie hænder til at skildre en usædvanlig karriere.
Klaus Bonde Larsen har ikke lagt
hindringer i vejen for beskrivelsen af
hans liv og levned, og forfatteren har
med stor grundighed sat sig ind i de ofte
indviklede begivenhedsforløb omkring
Bonde Larsens utallige tillidshverv og
de intriger, han blev udsat for og viklede sig ud af. Fortællingen om oprettelsen af Byggeriets Arbejdsgiverforening
BYG og hvad derefter fulgte af personog pengestridigheder er fascinerende.
”Jeg har aldrig været bange for at
påtage mig opgaver, der var sværere
end det, jeg mente at kunne klare”, lyder en markant bemærkning fra Klaus

Bonde Larsen driver landbrug på Øgård
i Undløse i Vestsjælland, men opholder
sig meget i lejligheden på Sankt Annæ
Plads, begge steder er væggene præget
af dansk kunst, han finder det spændende at omgås en anden slags malere,
frie kunstnere, der ikke på samme
måde som en håndværker skal løse en
bunden opgave.
Malerfagets veteran går så afgjort
ind for mesterlære og mener ikke, at
skrivebordsplanlæggere skal diktere en
teoretisk uddannelse, når det er praksis, man lærer af. Denne diskussion er
uhyre vigtig og bør bidrage til et opgør med det skolebænkstyranni, der får
mange til at opgive at gennemføre et
uddannelsesforløb, skønt vi i fremtiden
får hårdt brug for håndens mænd og
kvinder; det varer længe, før man kan
sætte en robot til at renovere en ejendom. Bonde Larsen har med snilde og
tålmodighed erhvervet og restaureret
huse i Brolæggerstræde, Dronningensgade og Wildersgade, hvor han lagde
vægt på at opføre sig ordentligt fremfor at spille brutal spekulant.

Man får i det hele taget indtryk af
en ordentlig mand, helt fantastisk er kapitlet, hvor man følger hans job som bestyrelsesformand i Topsikring, der var
kørt ud over afgrunden af alt for smarte
direktører. Et risikofyldt forløb, der så
vidt vides ikke er beskrevet så udførligt
andre steder.
Uden fernis

En fiasko var Klaus Bonde Larsens kortvarige politiske karriere som konservativ folketingskandidat, der kun førte til
et par måneder som suppleant i Folketinget, også denne side af hans ukuelige
trang til at øve indflydelse er gengivet
uden forskønnende fernis.
På vej mod sin 85 års fødselsdag har
Bonde Larsen ønsket at blive portrætteret i bogform, og han har givet adgang
til alle papirer. Ellegaard har opsøgt
tidligere samarbejdspartnere og fået
dem til at lukke op for posen, og dermed bliver biografien langt mere troværdig, end hvis hovedpersonen bare
havde snakket løs.
På den måde er ”Oldermanden” et
forbillede for andre journalister og forfattere, der måtte få til opgave at hjælpe
personligheder fra politik, erhvervsliv
og kultur med at fortælle deres livs
eventyr.
Hvis man interesserer sig for samfundets udvikling og de mennesker, der
formede den, kommer man ikke uden
om denne velskrevne, underholdende
og spændende biografi. Man kan undre sig over, at den ikke har vakt større
opmærksomhed.
jalu@kbhavis.dk

Lasse Ellegaard
Oldermanden - Karrieren, Kunsten, konflikterne
208 sider, 299 kr., Strandberg Publishing
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PEDER BUNDGAARD:
EN ORIGINAL KØBENHAVNER-PERSONA
TEGNER, FOTOGRAF OG FORFATTER PEDER BUNDGAARD ER AKTUEL MED
NY SELVBIOGRAFI. EN MANDS IMPONERENDE REJSE FRA AT VÆRE UNG
BONDEKNOLD TIL AT BLIVE EN DEL AF INDERKREDSEN I I KULTUR- OG MEDIEVERDENEN - IKKE MINDST GENNEM SIT ARBEJDE MED DAN TURELL.
TEKST ANDERS HØJBERG KAMP OG MICHAEL JENSEN

INTERVIEW ”Hvem

synes I er en rigtig,
nulevende,
Københavnerpersonlighed?”, spurgte den unge digter, Claus
Høxbroe, på Facebook. Straks blev Peder Bundgaard nævnt. Peder Bundgaard er manden med hat, frakke og
kraftigt overskæg, der lever sit liv i og
omkring Vesterbro. Det er her jeg fanger ham. Foran Cafe Obelix på Vesterbro Torv. Dengang i 70erne en skrabet
håndværkercafé, vel at mærke under
andet navn, med tuborg og færgekaffe.
I dag en skjortecafé med brunch og specialøl. Peder Bundgaard er kommet her
altid. Ikke mindst med sin gode ven og
samarbejdspartner Dan Turell.
“Det var en kaffebar med ostemadder, der så okay ud om morgenen. Men
hen ad aftenen var de brune. Dan var
en stor slumromantiker, og jeg var
en lille slimromantiker,“ siger Peder
Bundgaard, i dag uden flasketuborg,
men med en kraftig belgisk øl i hånden. Han er aktuel med sin nye selvbiografi, Vand under Broen. Historien
om en mand, som kom ind med firetoget fra bondegården og ramte lige ned
i tidens psykedeliske vibrationer, i en
tid hvor Gasolin’ og ikke mindst Dan
Turell sikrede deres eftermæle som repræsentanter for særligt 70ernes amerikansk-inspirerede way of living i en
dansk-folkelig fortolkning. Bag dem
stod altid Peder Bundgaard, der blandt
andet arbejdede på pladeselskabet CBS
Records: Og med pladecovers til Gasolin og bogcovers til Turell var han med
sine karakteristiske tegninger med til
at forme deres image.
“Vi var gate-crashere”

Dengang udgjorde arbejderklassen en
stor del af byens leben. Digteren i jakkesæt og den langhårede hippie i læderjakke dyrkede den. Dan og Peder
dyrkede brune værtshuse, gamle sømandsknejper, baggårde, pølsevogne
(Dan brød sig vist ikke synderligt me-

get om trikin-befængt udsalgssvinekød, men vognens folkelige koncept
blev hyldet) - foruden tegneserier som
Anders And og Tintin, hårdkogte storbykrimier og ikke mindst jazz og rock.
Genrer, der dengang blev set ned på af
det kulturkonservative parnas, men
som unge filmskabere, forfattere og
tegnere tog til sig, provokerede med
og skabte tidløs kunst.
Det var igennem musikmiljøet, de
to lærte hinanden at kende. Der var
med fodfæste i fælles interesser, at de
to kulturnørder begyndte at skabe en
fælles fortælling.
“Vi havde nok bildt os selv ind, at
vi skulle leve det autentiske liv. Vores
slumromantik lå i tiden. Med rockmusikken snobbede man nedad. Kunsten
skulle ikke være på toppen af elfenbenstårnet, men den skulle ned på jorden,”
siger han og påpeger, at det ærlig talt
nok var knap så autentisk, som det gav
sig ud for. Han giver et eksempel.
“Det eneste vi røg var hvide kings
uden filter. Det skulle man ryge. I det
skjulte var det en cigaret fra den kreative klasse, den var for journalister og
kunstnertyper. Mens grøn cecil var for
arbejderklassen, så dem burde vi egentlig have røget. Vi var måske nogle dårlige slumromantikere, vi var gatecrashere,” siger Peder Bundgaard med et
tørt smil.
Han fortæller, at Dan Turell var en
meget sky person, og at digteren ikke
brød sig synderligt om at gå på værtshus alene. Han ville helst have nogen
med. På samme måde brød Dan Turell sig heller ikke om at blive antastet
af fulderikker, men det var svært at
undgå, når man samtidig ville være
berømt digter - med et varemærke.
Når man taler med Peder Bundgaard, kommer samtalen ofte til at
handle om de andre, selvom det er hans
selvbiografi, der ligger på bordet foran
os. Har han levet sit liv gennem andre?

Nej, men han interesserer sig meget for
andre, er som en nørd dybt optaget af
emner, og det er måske grunden til, at
han foruden sine uendelige antal af tegninger, pladeomslag, bogomslag, fotografier, har fået udgivet over 20 bøger,
faglitteratur om Dan Turell, hippietiden, rockstjerner, spiritualitet og ikke
mindst krimier.
Fra bondeland til storby

Vores to timer lange samtale flakser
lidt mellem Peder Bundgaards interesser og oplevelser og byudviklingen i København, som han paradoksalt nok er
glad for. Han savner ikke 70erne. De
gamle bodegaer er forvandlet til cafeer,
og dem foretrækker han at komme på,
fordi der fred og ro - og ingen røg - cigaretterne er kvittet.
“Der er dog en ting, der piner mig,
og det er, at det er blevet så dyrt at bo i
byen. Almindelige mennesker har ikke
råd til at være her. Da jeg kom ind som
ung plovmand fra landet, kunne jeg
finde et sted at bo i City for No Money. Lige med det samme. Det var så
også noget billigt lort, ikke.”
Han begyndte med at bo på klubværelser, blandt andet på Landemærket. Han købte typisk Berlingske for at
se boligsektionen, og snart boede han
på Gormsgade på Nørrebro for 52 kroner om måneden. Senere flyttede han
til Vesterbro, hvor han slog sig ned, og
hvorfra han udlevede det liv, som Vand
Under Broen handler om.
Sej selvbiografi

“Det begynder med, at Gyldendal henvender sig. Og min undskyldning for
ikke straks at sige ja var, at jeg havde
jo skrevet om alle de andre. Der er sgu
ikke for meget at fortælle om mig selv.
Og jeg kunne ikke huske noget.”
Men så gik der hul på bylden, som
man siger. En dag kom ordene.
“Det der med at skrive hele natten

til man styrter, det dør man af. Jeg er
den pæne mand, der har fundet ud af,
at det dur jeg ikke til. Jeg står totalt
småborgerligt op tidligt om morgenen
og uden morgenmad, first things in the
morning, frisk og klar, og så skriver jeg
så længe jeg kan.”
Skriveprocessen tog tre-fire uger. Og
som Peder Bundgaard selv siger, tager
den blot et par dage at læse. Han haderm når noget er for langt. Om det er
bøger eller film.
Vand Under Broen er den korte læsetid værd, skulle jeg hilse og sige. En på
en gang morsom og reflekteret selvbiografi med de rette anekdoter og fascinerende passager. En ærlig selvbiografi
om at bryde med sin strenge bondefar,
kaste sig ud i Københavns storbyliv og
blive en den af det hele.
ahk@kbhavis.dk

BLÅ BOG
Født 1945 i Aarup
Autodidakt tegner, forfatter og fotograf
Voksede op på gårde langt ude på bøhlandet
Kom til København med nye langhårede
vibrationer og gatecrashede arbejderklassen.
Har udgivet krimier, fagbøger og portrætbøger. Bøger som Gasolin - masser af succes,
London Calling, Superdan. Et portræt af Dan
Turell, Lykkens Pamfil - dansk rock i 60'erne,
Holder Healere Hellige Køer, Sorte Hest og
romanserien Slægten.
Har lavet pladeomslag for Gasolin, Sods,
Voxpop, Burnin Red Ivanhoe, Secret Oyster,
Sebastian, Kashmir, Frede Fup, Denners
Trickbag og bogomslag for Dirch Passer, Dennis Jürgensen, Dan Turell, Raymond Chandler
og mange flere.
Har været redaktør på filmmagasinet
Levende Billeder, desuden skribent for Wild
Magazine, Wheel, Rok, Zoo Magazine. Var i
over 20 år bladtegner på Ekstra Bladet
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DAGDRIVERDETEKTIVEN

ERHARD

ELIZABETH
LØVEGAL

- HANS DATTER SER HAM HELLERE DØD END LEVENDE

SVANEKE BORNHOLM
KAN KØBES I HELE KØBENHAVN
BORNHOLMERBUTIKKEN
TORVEHALLERNE HAL 1
HELSAM CITY
VENDERSGADE 6
HELSEMIN
NØRRE VOLDGADE 19
PILESTRÆDE 6
STORE KONGENSGADE 45
INFO OG WEBSHOP: WWW.LOEVEGAL.DK

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Danskeren Erhard Jørgensen for-

lod i sin tid kone og børn og slog sig ned på
ferieøen Fuerteventura – en af de Kanariske
Øer, hvor han tjente til sit nye liv som taxachauffør og klaverstemmer. Men han løste
også af ren og skær nysgerrighed en slags privatdetektivopgave.
Alt det handlede Thomas Rydahls debutroman Eremitten om – den roman, som indbragte ham Bogforums Debutantpris i 2014.
I De savnede møder læseren igen Erhard Jørgensen, der nu lever et stille liv sammen i en
lille bjerghytte sammen med sine to geder
Laurel og Hardy. Der er blevet længere imellem opgaverne som klaverstemmer, og han
har mistet sin licens til at køre taxa, så livet
opretholdes ved hjælp af små opgaver med
at finde stjålne knallerter og hunde, som er
blevet væk.
Han påtager sig en opgave med at finde
en forsvunden flygtning, Abdi, fra Mali, der
ikke har kunnet få opholdstilladelse, og som
frygtes overført til en flygtningelejr på Lanzarote. Det er Abdis hustru Aissata, der har
hyret ham til opgaven, som hurtigt viser sig
at være meget kompliceret.

det vil være det helt store scoop, hvis de finder deres værts far.
Bogen veksler mellem kapitler, hvor det
er Erhard, som er hovedperson og kapitler,
hvor det er Le. De to eftersøgningsopgaver
bliver yderst dramatiske og blodige, før der
viser sig resultater. Den ene cliffhanger afløser den næste, og som læser er man holdt
i et jerngreb indtil det allersidste punktum.
Det gør ikke noget, at man har læst Eremitten, men det er absolut ikke nogen forudsætning for at få det fulde udbytte. Efter min
mening er De savnede årets bedste danske
spændingsroman. Action fra først til sidst – og
så er det også en roman om kærlighed, savn,
hævn og meget andet. Rydahl har klaret den
barriere, der ofte kaldes ”den svære to’er”.
jl@kbhavis.dk

Hviids Vinstue

Reality-scoop

Samtidig er et nordisk tv-hold kommet til ferieøen for at lave et nyt afsnit af realityserien
De savnede. Sangerinden Lene, kaldet Le, er
den populære vært i programmet, og det er
netop hendes far, Erhard Jørgensen, som skal
findes. Men egentlig ser Le hellere sin far død
end levende, men tv-selskabet er sikre på, at

Kaare R. Skou
Magtens forblændelse
Biografi om P.A. Alberti.
Illustreret. 321 sider. People’s Press

Founded 1723

Thomas Rydahl
De savnede
315 sider. Politikens forlag

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

33 15 10 64
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TRO, HÅB OG UDHOLDENHED
MED AFSÆT I DE TRE LIVSVÆRDIER HAR KIM LEINE OG PETER BAY ALEXANDERSEN SAMMEN
SKABT EN EKSKLUSIV OPLÆSNINGS- OG SAMTALEBOG TIL BØRN OG DERES FORÆLDRE.

TEKST CAMILLE BLOMST ILLUSTRATION PETER BAY ALEXANDERSEN

ANMELDELSE Eventyret åbner med, at
fortælleren præsenterer sig som Gud.
"Gud fortæller alt her i verden. Men
lige nu fortæller Gud om Skærv. Og
det må du hjælpe med. For man kan
ikke fortælle en historie alene. Der er
nogen, der må lytte, eller læse. Der
er nogen, der må skabe de billeder
inde i deres hoved som fortælleren
skaber med sine ord. Derfor er det
lige så meget dig, der fortæller den
her historie, som det er mig". En mageløs tillidserklæring fra forfatteren,
der lægger sig fladt ned for at læserens fantasi er uundværlig for fortællingen. Og det er særlig fornuftigt i
en tid, hvor børn er vant til at være
den, der leder og bestemmer i de spil
og fortællinger, de lever sig ind i på
computeren.

I en kold tid

Omgivelserne for Skovpigen Skærv
er et klassisk legeunivers for børn.
Vi er i et koldt land i et udefinerbart
"gamle dage". Der er glas i vinduerne,
men man kløver brænde, har en ko,
høns og et unordisk æsel. Det er effekter som det eksotiske og fejlplacerede æsel, der taler til børnene, køler
realismen ned og vækker eventyret.
Skovpigen Skærv lever i Navneskoven i en tryg hverdag med sine forældre og lillebroren Nor. Uden for skoven raser pesten. Hun lærer at skyde
et dyr og sige tak til dyret for, at det

ladede livet. Hun lærer at spare og
takke for hvert gryn.
Skrævs forældre bliver taget som
slaver af fyrsten. Hun og hendes bror
bliver efterladt og alle børns leg bliver
virkelighed, de skal klare sig for ingen
ting og er alene i verden. Skræv bliver
Pippimodig, energien Brødrene Løvehjerteagtig og stemningen Ronja Røverdattersk, når Skærv vokser for hver
dag og kommer tættere på naturen,
som også er Gud.
Børn med kræft

Gaven til læseren er, at Leine trækker på sin norske opvækst og sine år
i Grønland, når han beskriver livet i
den rå natur.
Skærv har kraft som en same og
gennemgår en vinter på kanten af døden alene i et lille koldt hus. Overlevelsesstriden minder om kampen
mod kræft og det er ikke tilfældigt.
Parallelt møder vi Ida og Magnus (de
to mest almindelige navne i dette
land) der ligger på fællesstue uden
forældrene, revet væk fra hverdagens
tryghed og slås med kræften, kulden,
angsten og ensomheden under hver
sin for tynde vatdyne med søvnløse
nætter fulde af frygt for døden.
Det samlende i at læse sammen

Eventyret er langt og Skræv må meget
igennem, for som i børnesangen om

Tegningerne er kunstværker. De er skabt af en præcis streg
og blød pensel, der stimulerer barnets opfattelse af fortællingen som harmonisk og poetisk og beskriver drama uden
vulgære overdrivelser.
De fantasifulde vilde landskaber balancerer originalt mellem
urnordiske og fantasitibetansk. Og figurerne er skabt af en
mild pen, der uden plagiat har et strøg af dyre tegneserier og
nutidens smukkeste animationsfilm over sig.
den lille nisse at komme ud, hvor de
andre ikke tør komme, til havet, den
anden side og vende, for at komme
overnaturligt stærk og klog og så fuld
af håb og vid tilbage, at de andre tilbeder hende. Samtidig udskrives de
syge børn.
Bogen lægger op til, at man kan
snakke med sine børn om at flytte
hjemmefra, at klare sig selv, at være
modig, at stole trygt på naturen og
at der kommer hjælp, hvis man kæmper. Det er oplagt at snakke om Gud,
tro, håb og døden. Kærlighed har bogen ikke, den opstår mellem dem, der
hjemme der læser. For bogens budskab er at lokke os fra den ufrugtbare by tilbage til naturen og have
familien som hjerte.
Leine har en vigtig rolle som samfundsforbedrer og bogen har potentiale til udbredelse, også uden for
Norden.

Skovpigen Skærv
En eventyrfortælling for børn af Kim Leine
Med illustrationer af Peter Bay Alexandersen
276 sider, Gyldendal
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ERLING JEPSENS NYE BOG:

GRAM, GRUM OG GRIM

Nyheder · Nærhed · Nytte

Toldbodens Juice & Grønt

100 % økologisk
Vi har hver dag et større sortiment af forskellige økologiske salater,
sandwiches og friskpressede juice, som enten kan nydes i vores café
eller tages med til en af Københavns mange udendørsarealer.
Ydermere tilbyder vi frokost- og frugtordninger med juice til virksomheder. Hvis dette har interesse bedes De kontakte personalet i
caféen, så vi kan skræddersy en løsning der opfylder jeres behov.
toldbodensjuice
Toldbodens Juice & Grønt

Toldbodgade 14 | 1253 Nyhavn | København K | Tlf: 52 50 13 64
Åbningstider: mandag-lørdag: 09:00-17:00 | Søndag: Lukket

Sten og
krystaller
kæmpe
udvalg
fra 10,-

DU FINDER TUSINDVIS AF
SPÆNDENDE OG ALTERNATIVE
GAVEIDEER HOS TESSIES,

FIOLSTRÆDE 14, KBH. K.

TEKST JANNIK LUNN FOTO MORTEN HOLTUM

ANMELDELSE Det

undrer mig,
at betegnelsen ”roman” er benyttet på titelbladet til Erling
Jepsens Gramhavet, da jeg
helt klart læser bogen som
enten en selvbiografi eller
barndomserindringer. En del
af personerne kender man jo
fra Jepsens romaner Kunsten
at græde i kor og Med venlig
deltagelse.
Gramhavet
begynder
med at fortælle om området, der for flere tusind år siden var oversvømmet af hav,
og så før læseren historien
om forældrene, hvor faren
voksede op en af omegnens
andre byer, hvor han stod
i lære som mejerist, mens
det mødrende ophav var fra
Hamburg-forstaden Altona,
og hun kom som syvårig
til Danmark, da forældrene
flyttede til Sønderborg.
Beskrivelsen af faren, der
foruden at køre mælk ud åbner et mejeriudsalg, kender
man som læser fra specielt
romanen Kunsten at græde
i kor, og igen beskriver Jepsen, hvordan faren ustandselig truer med at begå selvmord ved at tage sit gevær
og gå ud i skoven. Derimod
nævner Erling Jepsen ikke
farens incestuelle forhold
til storesøsteren Sanne, man

får blot at vide, at hun er anbragt i familiepleje.
At forholdet imellem faren om Erling er kompliceret, lægges der ikke skjul
på, og ofte er det gennem
det tætte forhold til moren,
at Erlings barndom bliver
nogenlunde tålelig. Det er
ikke kun i Jepsen-familien,
at man er yderst påholdne,
hvad der er sparet er tjent,
som faren udtaler.
Et pæretrick

Fx fortælles der om en
gammel dame, der solgte
sprungne pærer ved rutebilstationen for 10 øre pr.
3 stk., og at disse hovedsageligt blev købt af kommunalt ansatte, der så tog dem
med på arbejde, hvorefter de
skruede brugbare pærer ud
af kontorlamperne og erstattede dem med de sprungne
pærer. Så kunne man tage de
stadigt virkende pærer med
hjem, og de udbrændte på
kontoret var skiftet ud, når
man mødte næste morgen.
Erindringerne er fyldt
med mange andre groteske oplevelser, fx farmorens
begravelse, hvor faren og
hans brødre kommer op at
toppes om, hvem der skal
køre først efter rustvognen

og senere nærmest kommer
op at slås ved kanten af graven, og hvor hele dagen kulminerer med, at Tyskerbedste (som mormoren kaldes)
besvimer og dratter ned ad
sin stol, hvorefter hun bliver kørt på sygehuset, hvor
hun dør.
Gramhavet er en aldeles
fremragende samling erindringer, og de viser igen Erling Jepsen som én af Danmarks mest velskrivende
forfattere, som samtidigt har
en skøn underspillet humoristisk sans.
jl@kbhavis.dk

Erling Jepsen
Gramhavet
235 sider.
Gyldendal
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EN FØDT

MALER
CHARLOTTE CHRISTENSEN REHABILITERER I
PRAGTVÆRKET ”DRØMMEBILLEDER” 1700-TALLETS MALERISKE GENI, DEN SVENSKFØDTE HOFMALER CARL GUSTAF PILO, DER EFTER 30 ÅRS
VIRKE I DANMARK BLEV UDVIST I DEN FREMVOKSENDE NATIONALISMES JAGT PÅ ’DE FREMMEDE’.

TEKST MAJBRIT HJELMSBO

FOTO SCANPIX

Jeg møder kunsthistorikeren Charlotte
Christensen i hendes charmerende lavloftede Christianshavnerlejlighed, der i sig selv inviterer til en
kunsthistorisk øjenvandring med de mange billeder, buster, rariteter og bøger med viden fra gulv
til loft. På stuebordet ligger Charlotte Christensens
for nyligt udgivne pragtværk, ”Drømmebilleder” om
Frederik V’s hofmaler, den svenskfødte Carl Gustaf
Pilo, som var den betydeligste maler i 1700-tallets
danske kunsthistorie.
C.G. Pilo (1711-1793) kom til Danmark allerede
i 1741. Han blev tegnelærer for hærens unge officersaspiranter og kronprins Christian (senere Christian VII). Han avancerede hurtigt til professor ved
Kunstakademiet og senere også direktør samme
sted. Han blev udnævnt til hofmaler og malede
mere end halvtreds malerier af Frederik V foruden
billeder af dronningerne Louise og Juliane Marie,
og af Christian VII og Caroline Mathilde, foruden
talrige portrætter af adelspersoner og københavnske borgere.
Men i kølvandet på Struensees fald i 1771 fulgte
INTERVIEW

en mental paranoia over for fjendtlige udenlandske
kræfter, hvilket medførte en nationalistisk danskhedskamp mod ’de fremmede’, hvor udenlandske
kunstnere blev sendt ud af landet. Pilo blev udvist
i 1772, angiveligt fordi han kort forinden havde
modtaget Vasaordenen af den svenske kong Gustaf
III. Hjemme i Sverige fik Pilo dog atter greb om sin
karriere og blev også her direktør for Kunstakademiet og hofmaler for Gustaf III.
Men selv i dag hænger den gamle, nationale opfattelse af dansk kunst, som værende en kunst skabt
af danske kunstnere, åbenbart stadig ved. Rent faktisk er det svært for offentligheden overhovedet at
kunne komme til at se billeder kreeret af udenlandske kunstnere i Danmark fra 1700-tallet på de nationale kunstmuseer, hvorimod den danske Guldalderkunst, kreeret af danskfødte kunstnere, nærmest
helt har fortrængt de udenlandske forgængeres værker fra museumssalene. Statens Museum for Kunst
viser for eksempel kun seks malerier af Pilo.
Jeg spørger Charlotte Christensen, hvad der er
interessant ved at se på Pilos malerier i dag?

Charlotte Christensen: ”Det vigtigste for mig
er at slå fast, at Pilo er en maler - en født maler! Nu om dage er der praktisk talt ingen, der
taler om malerier som kunst mere. I dag taler
kunsthistorikere hellere om køn, kolonisme, om
før-dit og post-dat. Tilgangen til malerkunsten er
altovervejende gået over til at være en filosofisk
eller idehistorisk indgang.
Hvis man går tilbage til kunsthistorien i
1930’erne, så talte man dengang om billedets
opbygning, gyldent snit, om former og farver,
tingenes placering og detaljerigdom, om det var
malerisk eller tegnerisk. I dag ser man på billeder, som om det var en slags fotografi – i stedet
for at se på billedet som en kunstnerisk proces.
I dag ser kunsthistorikerne kun slutresultatet.
De ser fx et billede af Frederik V. Og i stedet for
at forholde sig til billedet som maleri begynder
de at forholde sig moralsk til, hvordan maleren
gør, når han skal smigre en enevældskonge, eller
om kongen er gengivet naturtro. Men selvfølgelig
så kongen ikke ud i virkeligheden som på maleri-
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erne. Alle malerier er jo fiktion. Jomfru Maria så
jo heller ikke ud som hos van Eyck med masser
af perler og skønne materialer.
Man har glemt billedets dimension af kunstnerisk proces og fiktion, da man holdt op med
at se på kunst fra 1700-tallet, og i stedet har set
så meget på 1800-tallets kunst, hvor det i højere
grad gik ud på at skabe det samme, som det man
kunne med et fotografi.
Det væsentlige for mig er at se billedet som
kunst. Jeg ville så gerne, at man kunne se Pilo,
ligesom man ser Kandinsky eller Matisse. Dét,
at hvis man ser et billede af Pilo ved siden af
et billede af Matisse, så ville man kunne se, at
det er det samme, de to kunstnere gør! De ser
et motiv, en person, og de bevæger penslen på
lærredet. Og så får vi deres billede i disse farver sammen med ornamentet bag ved. Pilo arbejder på lærredet ligesom Matisse gør det i det
20. århundrede. Begges arbejder går netop ikke
gennem en fotografiopfattelse.
Men den stærkt nationalt-brandede Guldal-
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derkunst fortrængte effektivt 1700-tallets billeder. Rokokkotidens kunst blev dømt overfladisk,
tøjlesløs og ryggesløs, og dens kunstnerne som
umoralske og dårlige mennesker. Denne fordømmelse af forgængerne, både æstetisk og moralsk,
er ret enestående i kunsthistorien og har bevirket, at selv i dag beskæftiger ingen sig med dem
mere. Du ser heller ikke billederne på Statens
Museum for Kunst, for dér er de fleste af de
billeder, man har, demonteret og puttet væk på
magasiner.
Da man efter Grundloven begyndte at skabe
moderne museer og havde fået nationaliseret
kongens billeder, var man ikke interesseret i at
tage 1600-tallet og 1700-tallet med, fordi der her
næsten kun var tale om billeder af fremmede
kunstnere. Pilo og hans store billeder lod man
blive hængende på Amalienborg, eller hvor de
nu er kommet til at hænge”, bemærker Charlotte
Christensen tørt.
Det er med andre ord svært for offentligheden at komme til at se Pilos billeder. Nu kan
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man imidlertid se dem i Charlotte Christensens
smukke og gennemresearchede Pilo-biografi,
”Drømmebilleder”.
mh@kbhavis.dk

Charlotte Christensen
Drømmebilleder
Sideantal:448, Nyt Nordisk Forlag

Spørg bare os…
Når du besøger vores apotek, gør vi vores yderste for, at du
skal få en god oplevelse. Vi giver os tid til at rådgive dig. Du kan
bl.a. spørge os til råds om det kolde vejrs mange udfordringer
for både hud og krop.
Velkommen indenfor.
Venlig hilsen
Tine Wiboltt
Apoteker på København
Vaisenhus Apotek

Tør vinterhud?

Rygestop?

Smertelindring?

I frostvejr bliver luften ekstra tør og
sammen med blæst, kan det få din
hud til at udtørre. Derfor er det en god
ide med god hudpleje.

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.

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

Voltaren® Gel
Effektiv lokalbehandling mod
smerter i muskler og led. Voltaren gel
behandler inflammationen, der ofte er
årsagen til smerte. 150 g.

Forkølet?
Forkølelse er en virusinfektion, der skal
bekæmpes af kroppens eget immunforsvar,
men du kan gøre noget for at
lindre symptomerne.
Danatekt
Creme med 70% fedtindhold til tør og
skællende hud. Indeholder et aktivt
ekstrakt fra havrekerner. Dæmper
rødme og kløe og virker anti-irriterende. 250 ml.

Nicorette® QuickMist mundspray
Hurtig lindring af rygetrangen
efter 60 sekunder. 1 eller 2 pust ved
rygetrang.
Med frisk smag af mint. 2 stk.

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

Spar 20% på udvalgte produkter

Multi-tabs 50+,
180 stk.

Multi-tabs D3-vitamin
25 mcg., 300 stk.

Linicin Plus
Shampoo, 100 ml.

Linicin Prevent,
100 ml.

Unikalk Forte,
180 stk.

Zymelin®
Næsespray mod
tilstoppet næse
ved forkølelse og
bihulebetændelse.
Virker ved at mindske
hævelsen i næseslimhinden. Virkningen
indtræder efter få
minutter og varer
op til 10-12 timer. Til
voksne og børn over
10 år. 10 ml.

Gælder fra den 2. januar til den 22. januar 2017

Unikalk Silver,
180 stk.

APOVIT Extra
voksen, 200 stk.

APOVIT Multi
voksen, 200 stk.

København Vaisenhus Apotek
Landemærket 3-5 · 1119 København K · Tlf. 33 15 41 10
www.vaisenhus-apotek.dk
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 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. April 2016. Otrivin Menthol Ukonserveret. 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 overdosering 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 flere 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: Systemiske, 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 inflammation i næsen med meget tør næseslimhinde (rhinitis sicca eller atrofisk
rhinitis). Bør kun anvendes af gravide og i ammeperioden efter aftale med lægen. Anvendes med forsigtighed 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. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 44 86 86 86 – www.otrivin.dk. Dato for produktresumé 08/2016. Voltaren gel Voltaren gel indeholder diclofenac. Virkning: Er betændelsesnedsættende (anti-inflammatorisk) og smertestillende og anvendes imod lokale smerter i muskler, sener og led. Dosering: Voksne og børn over 14 år: 2-4 g gel påsmøres huden 3-4 gange dagligt dér, hvor det gør ondt. Brug ud over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Bivirkninger: Omfatter
milde og forbigående hudreaktioner på det behandlede hudområde. Op til 10 % kan opleve udslæt, eksem, erytmen, dermatit og pruritus. Sjældent ses blæredannelse på huden. Meget sjældent ses overfølsomhed, sammentrækning af bronkierne, astma, tørhed, pustuløst udslæt,
nældefeber eller lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes af personer, hvor acetylsalicylsyre eller andre NSAIDer fremprovokerer astma, nældefeber eller snue. Bør kun anvendes på intakt rask hud og ikke på åbne sår eller ved svær akne. Bør ikke komme i kontakt med
øjne eller slimhinder. Undgå overdreven udsættelse for sollys for at forhindre lysoverfølsomhedsreaktioner. Er ikke beregnet til brug under tætsluttende forbinding. Særlig forsigtighed af NSAIDer bør udvises hos ældre patienter. Samtidig anvendelse af oral NSAIDer kan øge forekomsten
af bivirkninger. Bør ikke bruges af gravide og ammende. Kan påvirke chancen for at blive gravid. Pakninger: Voltaren gel 11,6 mg/g, 50 g, 100 g og 150 g. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84
00. Dato for produktresumé: 03/2014. Læs mere på www.voltaren.dk. Zymelin® ukonserveret næsespray (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Forkølelse med tilstoppet næse eller ved bihulebetændelse. Mindsker hævelse af næseslimhinden og giver luft i næsen. Dosering:
Zymelin® ukonserveret næsespray 1 mg/ml: Voksne og børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning. Zymelin® ukonserveret næsespray 0,5 mg/ml: Børn 2-10 år: 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 xylometazolin eller et af de øvrige indholdsstoffer, 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 forsigtighedsregler: 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. Hyppig og langvarig brug kan medføre hævelse af
næseslimhinden og øget sekretion fra næsen. Skal anvendes med forsigtighed af personer, der har oplevet søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, forstyrrelse i hjerterytmen eller forhøjet blodtryk ved andre lægemidler. Anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved
forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, forhøjet blodtryk, alvorlige hjerte-karsygdomme, 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). Samtidig behandling med medicin mod depression eller Parkinsons sygdom (tricykliske/tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere) kan forstærke bivirkninger ved brug af Zymelin®. Tegn på overdosering: 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:
Hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig puls eller hævelse af ansigt og hals. Pakninger: Næsespray 1 mg/ml 10 ml og 2 x 10 ml. Næsespray 0,5 mg/ml 10 ml. Læs indlægssedlerne i pakningerne omhyggeligt. Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup.
Tlf.: 46 77 11 11, www.takeda.dk, email: info@takeda.dk. Oktober 2016

*Priserne gælder fra 2. januar – 22. januar 2017, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

