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KØBENHAVNERFORFATTERE

OMSKRIVER HISTORIEN
I NYE SPÆNDINGSROMANER
TEKST JACOB LUDVIGSEN

Kontrafaktisk historieskrivning er en slags leg med kendsgerningerne. Hvordan ville det være
gået, hvis Hitler havde vundet 2. verdenskrig? Hvilket USA ville vi have haft, hvis præsident
Kennedy ikke var blevet myrdet? Og sådan kan man blive ved med at bruge fantasien.
To københavnske forfattere, Thomas Clemen, og Martin Winckler-Carlsen har begge vovet
pelsen ved at møblere om på kendsgerningerne for at bygge et fortælleunivers, der er deres
helt eget. Det giver dem alle muligheder for at opfinde dramatiske hændelser, der ville kunne
have forandret verden. Begge slipper ganske godt fra det og tilbyder læserne ægte spænding.
”Denne roman tager sig visse historisk-politiske friheder”, understreger Winckler-Carlsen
som indledning, og det tør man nok sige.

SKOLESKIBET ”KØBENHAVN”
BLEV TORPEDERET AF EN RUSSISK UBÅD I 1928

At Østasiatisk Kompagnis femmastede skoleskib ”København” forsvandt sporløst i 1928
er en ubestridelig og sørgelig kendsgerning. Hele besætningen omkom,
og det er en almindelig antagelse, at
det stødte på et isbjerg i det sydlige Atlanterhav. Vi møder den unge matros
Svend Lundby på dækket, hvor han i
kulde, skumsprøjt og tåge spejder ud
over havet for at se, om der er fare
forude. Her er lagt op til en sømandsfortælling i klassisk stil.
Svend bemærker noget, der stikker
op af havet, og det viser sig at være
en undervandsbåd, og snart har dens
torpedoer splintret sejlskibet og sendt
60 mand i døden. Og dog – Svend overlever på mirakuløs vis, vender tilbage
til Danmark og skifter identitet, da
han er bange for, at han er i fare. Det
er han også. Han skifter navn til Lars
Moberg, og i 1994 skriver han et brev
til sit oldebarn Maja, som hun skal
have, når hun fylder 25. Året efter
dør han, men han har også indtalt
en besked på et videobånd, der ryster Maja. Han beder hende opklare
mysteriet omkring ”København” og
efterlader den nyuddannede journalist 4 mill. kr.
Sammen med advokaten Jacob
sætter hun sig for at finde sandheden
ANMELDELSER

om skoleskibet om de mørke kræfter,
der var skyld i dets undergang. Hun
er på sporet af ”Det Revolutionære
Råd”, en yderst hemmelig gruppe af
Moskvatro danskere på højt niveau,
som ønsker at Danmark skal omdannes til en del af Sovjetunionen. Maja
har meget belejligt lært russisk og tager til Moskva for at finde papirer om
de danske revolutionære.
Men gruppen er ikke død. Nils Lassen og hans mor vogter dens hemmeligheder, og han er ud over at være
pressechef i Arbejderpartiet også
rundviser i rådets lokaler i et brolagt
stræde i København. Maja finder en
hemmelig skuffe i mødebordet, og fra
nu af har hun en skånselsløs fjende
i Nils og hans lejemordere i Moskva,
der henretter to af hendes kontakter
og kun venter på at slå hende og advokaten ihjel.
Hemmelig våbenlast

De to helte har fundet frem til en
mærkelig person, der blev skudt den
5. maj 1945, og det lykkes også at opspore de dokumenter, som han gemte
i Stærekassen på Det kgl. Teater. En
hæsblæsende og meget detaljeret
menneskejagt udspiller sig, Nils og
hans to elitesoldater er lige ved at få
ram på Maja og Jacob. Alt ender dog

godt, og Danmarkshistorien må skrives om. Skoleskibet havde i Buenos
Aries taget en våbenlast ombord, der
var tiltænkt en modstandsgruppe i
Sovjetunionen, og det kunne ”Det Revolutionære Råd” ikke tillade – derfor sørgede de for, at ”København” gik
ned med mand og mus.
Martin Winckler-Carlsen er en behændig konspirationsteoretiker og
en fortræffelig fortæller; her og der
kunne sproget nok være stammet,
men han formår at fastholde læse-

ren til sidste side og har stor indsigt
i både danske og russiske forhold.
Grundidéen er fremragende – mon
han kan finde på noget lignende til
den altid svære to’er?
Det gådefulde forlis bliver aldrig
opklaret – ikke i virkeligheden
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BERLINMUREN BLEV IKKE

VÆLTET OG DDR ER ET
TOTALT LUKKET LAND
På topmødet i Moskva
i 1989, få måneder inden Berlinmurens fald, udtalte den britiske jernlady Margaret Thatcher: ”Vi ønsker
ikke et genforenet Tyskland… en
sådan udvikling ville underminere
stabiliteten i hele den internationale
situation og kunne bringe vores sikkerhed i fare.”
Premierministerens fejlbedømmelse indleder Thomas Clemens
”Berlin 404” som en slags bevis på,
at begivenhederne kunne have udviklet sig helt anderledes, og han viser
hvor lidt der skulle til – et tilfældigt
biluheld, der forhindrer partisekretær Günther Schabowski i at optræde
på det pressemøde, hvor han bliver
spurgt om, hvornår de nye udrejsebestemmelser træder i kraft og svarer
for egen regning, at det gør de sådan
set nu. Den statsgrænse, som det om
morgenen havde været livsfarligt at
passere, blev samme aften åbnet for
de frihedshungrende østberlinere.
ANMELDELSER

Storbymareridt 2020

I romanen går det lige modsat. Den
Tyske Demokratiske Republik bliver
totalt lukket land på højde med Nordkorea eller endnu værre. Vestberlin
ligger stadig som en enklave midt i
det socialistiske paradis. Vi befinder
os i en ikke nærmere defineret fremtid, hvor Vestberlin er tæt befolket –
20 mill. indbyggere - haver og parker er sløjfet til fordel for højhuse, og

energipriserne er så høje, at biler og
fly er afskaffet, så veje og lufthavne
kan inddrages til bebyggelse.
Alt samarbejde mellem øst og vest
er suspenderet, kun tunnelbanen
gennem de to byhalvdele er de nødt
til at koordinere ved hjælp af computerteknologi. Sådanne detaljer forklares udførligt i kapitelindledninger, så
vi har mulighed for at forstå den form
for civilisation, måske er vi i 2020,
og skønt Sovjetunionen er brudt sammen, nægter DDR at udlevere de udstationerede atomvåben.
Eye-phone

Vores telefoner og tablets betragtes
til den tid som antikviteter, nu bruger man eye-Phone og kan via kontaktlinser styre skærmen med øjets
bevægelser.
En dag kolliderer et tog fra den
vesttyske undergrundsbane med et
tog fra DDR i ingenmandslandet under Muren. Civilisationernes sammenstød! De to lande beskylder gensidigt hinanden for bevidst at have
forårsaget den voldsomme ulykke.
Den handicappede it-ekspert Jacob
Blau er ansat i den vesttyske U-baneadministration. Han sendes mod sin
vilje på en mission til det lukkede
Østtyskland, hvor han skal finde
svaret på, hvad der virkelig skete, og
dermed forhindre en altødelæggende
krig i at bryde ud. Med sig har han
efterretningsofficeren Berendine Wa-

chner, og i hælene på dem er Jacobs
uberegnelige brødre. Hvad Jacob og
Berendine finder bag Jerntæppet er
mere chokerende, end nogen kunne
forestille sig. Et spil om verdens fremtid er i gang.
404 – siden ikke fundet. Den melding har vi alle set på skærmen, og
her får den en særlig betydning, da
hovedpersonen står i et dilemma:
skal han ved tryk på en knap destruere hele finanskapitalens system til
udbytning og fremstilling af fiktive
penge? 404 er en terrorgruppe, der vil
befri menneskeheden for kapitalens
diktatur. At Thomas Clemen i det
daglige er ansat i it-branchen fremgår
tydeligt at de tekniske detaljer, der
gør bogen sandsynlig på den surrealistiske måde midt i det rene opspind
og digt. Han er også en indsigtsfuld
psykolog og menneskekender, der fører os ind i en splittet og mærkelig
familie og tegner et grotesk portræt
af en stærkt beruset østtysk hersker
på natrestaurant.
Spillet mellem en stivnet kommunisme og et kynisk profitsamfund
tilfører den rystende og sine steder
ret indviklede handling en særlig dimension.
Underholdning? Ja, bestemt. Historieskrivning: Nej, naturligvis ikke.
Science-fiction faktor: Høj. Romantik:
Ret rå.
Dette er Clemens anden bog. Vi
venter den tredje.

Martin Winckler-Carlsen
Den Revolutionære Råd
411 sider, 149,95 kr.
Egolibris.com

Thomas Clemen
Berlin 404
398 sider, 299,95 kr.
Modtryk
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Hyltoft hyldes
– og hades
Forkætret forfatter, der tør kritisere kulturens parnas og selv leverer
strømme af prosa, lyrik og meninger, fylder 80. Ny bog fortæller om
københavnerforfatteren, der både vil være fri og dansk.
TEKST JACOB LUDVIGSEN

FOTO SVEND SØRENSEN

ved dem som en del af vores historie
og vores fælles traditioner”.
Professor Sven Hakon Rossel underkaster Hyltoft en nøje analyse på
højt akademisk niveau, uden at han
dermed dølger sin begejstring for
ham. Her får man et nyttigt nærbillede og en konklusion: ”Men der er
håb forude. Drømmen om kærlighed
og solidaritet kan gå i opfyldelse.
Dette er ikke mindst Ole Hyltofts på
én gang nationale og universelle solidariske budskab, denne humanisme
i renkultur, der skaber sammenhængen i hans forfatterskab og placerer
ham i selskab med de andre vigtige
navne i dansk litteratur”.

ANMELDELSE Vandene deles, når talen

falder på Ole Hyltoft, der blandt meget andet har skrevet romantrilogien
Københavnerpigen. Få har som ham
spillet så stor rolle for den socialdemokratiske kulturpolitik, hvor han
som den første kulturminister Julius Bomholts højre hånd skrev taler
og lagde strategier, senere blev han
formand for Socialdemokraternes senere nedlagte kulturudvalg. Han er
– og det er også titlen på hans første bind erindringer – ”Barn af partiet”. Hyltoft er født og opvokset i det,
man engang kaldte bevægelsen, som
var et sammenhængende netværk af
partiet, fagbevægelsen, de kooperative virksomheder (brødfabrikker,
radioforretninger, bryggeri, frisørsaloner og byggevirksomheder), oplysningsforbund samt presse; i 11 år var
han kulturredaktør på det for længst
lukkede dagblad Aktuelt.
Efter 49 år i Socialdemokratiets
tjeneste skiftede han til Dansk Folkeparti, blandt andet af bekymring for
indvandringen og utilfredshed med,
af jurister og økonomer (DJØF) havde
erobret det gamle arbejderparti, og
et sådant forræderi begår man ikke
ustraffet. Glemt er det heller ikke, at
han indførte begrebet munkemarxister i den tid, hvor universiteterne var
angrebet af fanatisme.
Hyltoft vidste, at afhopningen
ville vække afsky og harme, men
han var rede til at tage angrebene fra
den dannede elite med oprejst pande
og svarede med bogen ”Tør du være
dansk?”. I en globaliseret tid, hvor et
begreb som fædrelandskærlighed betragtes som skummelt og skadeligt,
skriver Ole Hyltoft ufortrødent om
årstiderne, naturen og kulturskattene, der definerer det danske.
I forbindelse med Hyltoft 80 års
fødselsdag i sidste måned har forlaget Hovedland udgivet to bøger. Den
ene har han selv skrevet under titlen
”Livet ved havet”; fra sit udsigtspunkt
i Tisvilde maler han smukke og stedvis morsomme ordbilleder af vand,
sand, strand og skov. Københavnske
badegæster kender kun den sjællandske nordkyst fra de varme måneder,
Hyltoft fortæller om efterår, vinter
og forår. Mennesker er forgængelige,
landskaberne lever videre og har for-

Prins Henrik i fjernsynet

Ole Hyltoft, 80 år – københavnerforfatter med særlig kærlighed til Tisvilde.

met hundredevis af generationer. Her
taler en mand med livserfaring, lystighed og lysfornemmelse, der gavmildt deler ud af citater fra danske
digtere og sin historiske bevidsthed,
krydret med anekdoter om personligheder med tilknytning til Tisvilde.
En varm bog af en slags, som ikke er
modernistisk, men tidløs.
Rundt om kulturmennesket

Ole Hyltofts rolle som kunstner,
samfundsdebattør og journalist
belyses fra flere vinkler i den portrætbog, som Hovedland har søsat i
forbindelse med den runde fødsels-

dag. Otte fremtrædende skribenter
belyser hans rolle i kultur og politik
med vekslende grader af beundring
og også et passende mål af ironi;
fhv. udenrigsminister Per Stig Møller inddeler hans løbebane i to perioder. I den første hed han Ole Hyltoft Petersen, i den anden kun Ole
Hyltoft. Han påviser en glidning i
holdninger: ”I sine artikler begynder
Ole Hyltoft nu at citere gamle danske
sange, som direkte indlægges i ”Tør
du være dansk?”. Hvor Ole Hyltoft
Petersen i ”Tør du være fri?” (1968)
gjorde nar ad de konservatives Gud,
konge og fædreland, står Ole Hyltoft

Ekstra Bladets sidste rigtige chefredaktør, Sven Ove Gade, belyser Hyltofts rolle som tv-anmelder med en
stor buket citater. Som for eksempel
dette:
”Gallamiddage på Fredensborg
har sin egen storslåede form for slattenhed. Prins Henrik så frisk ud, da
han kom i cowboybukser fra løbetur
med gravhunden. Men under talerne
afslørede hans fortabte ansigt hans
længsel efter at sidde alene foran kaminen med en god bog af Camus. I
stedet for at høre på, at præsident
Athisaari fortalte om, hvilken uudslettelige indflydelse Holberg har
haft på den kendte finske dramatiker Kalivalisovsi. Man så, at det langsomt gik op for Hans Højhed Prinsen,
at han var tvunget til at tilbringe aftenen med Jann Sjursen (daværende
minister, red.). Og med et bedrøvet udtryk dinglede prinsens hoved
slattent ned på reversens medaljer”.
Skarp sovs.
Københavnerforfatteren

Johs. H. Christensen, filmanmelder
og pastor emeritus, sætter fokus på
Ole Hyltofts indlevede skildringer af
Københavns mennesker og steder i
romanerne ”De Besejrede”, ”De Befriede”, ”Københavnerpigen og Kongemaleren”,
”Københavnerpigen
under besættelsen”, ”Københavnerpigen og Journalisten” og de satiriske
”Byggekongen” og ”Kulturpaven”.
Storbyens kvarterer og deres helte og
skurke beskrives med detaljerigdom
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og stor viden om forholdene i det
20. århundrede. Et fyldigt forfatterskab, som fortjener større opmærksomhed. Nævnes bør det, at Hyltoft
opfandt kunstmuseet Arken og afslørede direktøren Anna Castberg
som svindler, og at han er medlem
af Danmarks Radios bestyrelse, hvor
han stritter imod poppificeringen af
DR’s kanaler.
Idiosynkrasi kan beskrives som
modvilje i forhold til en person, et
begreb eller en ting. Man er på den
sikre side ved det pæne middagsselskab, hvis man lufter sin idiosynkrasi med hensyn til en personlighed som Ole Hyltoft, fordi man
forlods har dannet sig et bestemt
hadefuldt billede af manden og
hans holdninger. Denne accepterede
form for fordomsfuldhed er fordummende og et uvæsen i den offentlige debat. Hvis man ikke vil lade sig
fjernstyre af den elite, som Hyltoft
har et godt øje til og som derfor foragter ham, kan man starte med stregerne til et portræt – og løbe risikoen
for at opnå forståelse eller i bedste
fald sympati for en intellektuel, der
tør går mod strømmen.
jalu@kbhavis.dk

Få gode vaner på apoteket
Spørg
bare os!

Lidt for meget liv i håret?
Det er ikke alle, der får kløe af lus. Derfor kan der gå lang tid, før du opdager
dem hos dit barn. Du bør tjekke dit barn for lus med kæmning hver uge, så du
opdager de små kræ, før de når at formere sig og smitte mange andre. På apoteket tilbyder vi produkter og rådgivning til hurtig og effektiv behandling af lus.
Besøg os og få gode vaner med hjem.

Kongelig Hof Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf. 33 14 11 68
www.kongelighof.apotekeren.dk

Ole Hyltoft
Livet ved havet
139 sider, 199 kr.
Hovedland

Ulrich Ollendorf og Sven Hakon Rossel
Ole Hyltoft – streger til et portræt
227 sider, 275 kr., Gennemillustreret
Hovedland

Venlig hilsen
Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på
Kongelig Hof Apotek
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FOTOKUNSTNEREN

SØREN SOLKÆR

DA RÅDHUSPLADSEN

FIK LIV OG CHARME
TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

OMTALE I foråret 2013 forsvarede Mik-

TEKST ROBERT HAREN

OMTALE ’Surface’

er et opslagsværk er
fyldt med store og smukt iscenesatte
portrætter af 122 af de mest betydningsfulde kunstnere på den internationale street art scene.
Søren Solkær har igennem to årtier portrætteret flere af verdens førende musikere, skuespillere og kunstnere: David Lynch, Jack White, Björk,
Paul McCartney, Led Zeppelin, Patti
Smith, U2, Christopher Walken, Pharrell Williams, Amy Winehouse m. fl.
Siden 2012 har han rejst verden
rundt for at fange fremtrædende
kunstnere på den internationale
street art scene – en af de største
kunstbevægelser i nyere tid; et innovativt udtryk, der samler enorme
fanskarer på gader, gallerier og sociale medier.
Søren Solkær har opsøgt genrens
pionerer og nye, fremtrædende stemmer i storbyens rum – fra Berlin, London, Paris, Athen, Stavanger og København til New York, Los Angeles,
Miami, Las Vegas, Sydney og Melbourne.
Kunstnerne er fotograferet i en
iscenesættelse af dem og deres værker, understøttet af filmisk lyssæt-

ning, rekvisitter og masker. Portrætterne dykker ned i forbindelsen
mellem kunstneren selv, skabelsen
af værket og det urbane rum. Fotoserien er gennemført i den personlige
stil, som Søren Solkær har oparbejdet
igennem to årtier, hvor han har udforsket og udfordret portrætgenren.
En stil og et udtryk, der lægger sig i
et spændingsfelt mellem det dystre,
nordiske og melankolske udtryk og
de mere grandiose, farverige cinematiske tableauer.

Søren Solkær
SURFACE
240 sider
399,- kr.
Gingko Press

kel Thelle sin ph.d.-afhandling ved
Københavns Universitet. Den var et
stykke kulturhistorie om, hvordan
Rådhuspladsen fra 1880 til 1914 blev
til et offentligt rum.
Den viden kommer nu os andre til
gode i en ny fascinerende bog. Bogen
handler om, hvordan Rådhuspladsen
ikke blot blev Københavns nye centrum, men også symbolet på den nye
europæiske metropol med moderne
storbyliv. Den driver os frem i tre
store kapiter. Et om intentionerne
bag Rådhuspladsen, et om teknologien, og til sidst et om det offentlige
rum, eller skulle vi sige det levede liv.
Første del af bogen læser vi om den
politiske optakt. Om hvordan den Københavns befæstning var forældet
som følge af de engelske bombardementer, om hvordan hygiejenen med
Hornemann kom på dagsordenen
særligt efter koleraepidemien 1853,
hvordan værksteder og industri rykkede til Islands Brygge og Valby og
folk til brokvarterne, så citydannelsen med butikker og forlystelse langsomt fandt sted. Allerede i 1880erne
var området omkring pladsen et forlystelseskvarter med Dagmar, Cirkusbygning og National.
Anden del handler om de teknologiske fremskridt. Sporvognene, telefonerne, lygtepælene, vandværket.
Tredjedel om folkehoben, uroen,
omstrejfere, fattigrøve, familiefædre,
bøller. Altså det lidt mere saftige og
farverige kapitel om livsvilkår fyldt
med anekdoter.
Det hele er læseværdigt, fordi bogen opridser vigtig københavnerhistorie. De vigtige værdidebatter, levevilkårerne, de politiske kræfter. Det
er indholdet og ens indre nysgerrighed for historien, der bladrer siderne.
Bagsiden af bogen er den akademiske tilgang, der er gængs for histo-

rieskrivningen, selvom den såkaldte
“sproglige vending” for længst har
vundet indpas i faget.
Udover at det akademiske sprog
er meget faktafyldt og bruger kapiteloverskrifter som “Det praktiserede
rum” er det typisk skrevet meget forsigtigt. I et kulørt kapitel om bøsser
møder en mand sin partner i parken
efter et værtshusbesøg på Dannebrog
i Vestergade, og forfatteren konkluderer:
“Man kan tage det som en indikation på, at der er en relation mellem
værtshusene øst for Rådhuspladsen
og de natlige møder i Ørstedspark.”
Det er alt for formelt og knap så levende skrevet til min smag. Jeg savner
den sprogdrevne fortolkning, som at
“manden næppe var den eneste, der
gik fra de listige værtshuse til buskenes ly i parken”.
Et nyere forsøg på at gøre historieskrivningen dramatisk og underholdende er Hundemordet i Vimmelskaftet om 1700-tallet København,
som jeg - i øvrigt ligesom nærværende
bog - vil anbefale de københavnerinteresserede at have stående på bogreolen.

Mikkel Thelle
Rådhuspladsen 1900
- Det moderne Københavns Brændpunkt
288 sider
Gyldendal, 249,- kr.
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TORVEHALLERNE – I KØBENHAVN
OG RESTEN AF DEN VIDE VERDEN

Hans Peter Hagens (tv) præsenterede og signerede sin nye bog ved en udendørs reception på Cava Bar mellem de to torvehaller.
TEKST JACOB LUDVIGSEN FOTO NILS VEST

Arkitekt Hans Peter
Hagens er manden, vi kan
takke for, at København efter 14 års urimelige forsinkelser fik Torvehallerne i 2011.
Nu har han samlet al sin viden om alverdens markeder i
en pragtfuldt illustreret bog,
der samtidig er en detaljeret
redegørelse for opførelsen af
de to store bygninger på Israels Plads ved Nørreport, der
hver uge har over 100.000 besøgende.
Hagens går grundigt til
værks, både historisk og geografisk. Levende fortæller
han om alt fra antikkens romerske macellae til fiskerkonerne på Gammel Strand og
Grønttorvet, der indtil 1958
lå på det sted, hvor Torvehallerne nu tilbyder kulinariske
oplevelser til at tage med
hjem eller nyde på stedet.
Det startede med en viOMTALE

sion om at give København
sit torvehandelsliv tilbage, og
endte med tilblivelsen af hovedstadens kulinariske knudepunkt.
En øde benzintank, nogle
få grønthandlere med deres
boder, parkeringspladser og
natlig kriminalitet – det var
hvad Israels Plads havde at
byde på i 1997, da Hagens for
første gang formulerede sin
vision om Københavns Torvehaller i en artikel Politiken.
14 år og mange forhindringer senere kunne københavnerne endelig indtage byens
nye madpalads. Undervejs
havde det ukuelige Københavns Torvelaug af 1998 med
Hans Peter Hagens i spidsen
måtte kæmpe for Torvehalsprojektet og mod forhindringer, der talte alt lige fra
kommunale planer om en
busterminal, et bibliotek, for-

vrøvlede og kostbare konsulentrapporter, der forudså en
økonomisk fiasko - og byggematadoren Carsten Leveaus
tvivlsomme Centerplan, der
gik konkurs, da finanskrisen
ramte. Først da ejendomsselskabet Jeudan tog fat, skete
der noget, og for dem er det
blevet en sund forretning at
bygge og administrere hallerne.
Bogen inviterer med ind
i arkitekturens værksted og
viser de mangfoldige inspirationskilder fra Venedig,
over Havanna, til Beijing og
Bergen.
Ideen opstod i en tid, hvor
madkultur kom i fokus, og i
dag har Torvehallerne etableret sig som københavnernes
foretrukne madmarked med
fem millioner besøgende årligt, stadeholdere står på venteliste for at komme ind. De

kritiske røster er forstummet og forhindringerne fra
kortsynede embedsmænd og
fladpandede politikere blevet overvundet. Torvehallerne i København kan nu
indskrive sig i historien om
torvehaller verden over - som
samlingssted for mennesker
og med madkulturen i centrum. Torvehallerne – i København og verden rundt er
en bog for både mad-, kultur- og arkitekturinteresserede læsere, men også for alle
dem, der har fulgt kampen
om Torvehallernes tilblivelse
og som nu vil med bag kulisserne og have Hans Peter Hagens’ version. I sin epilog reflekterer forfatteren over, om
udviklingen i Danmark med
de tiltagende funktionsløse
landdistrikter kan vendes via
genrejsning af torvehandlen i
provinsbyerne.

Flot bog, lige til kaffebordet og som gave. Hans Peter
Hagens fortjener en guldmedalje for sin energiske kamp,
der har gjort København til
et centrum for folkeliv, foretagsomhed og fine fødevarer.

Hans Peter Hagens
Torvehallerne – i København
og verden rundt
208 sider, 349,95 kr.
Strandberg Publishing
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Vi er klar med
faglig rådgivning

23-årig tilstår syv
brande i Indre By

Nicotinell® Spearmint
tyggegummi 2 mg

En 23-årig mand har tilstået at stå
bag syv brande i Indre By. Den 23-årige meldte
sig selv på Station City i København og forklarede, at han stod bag syv brande i byen fra 2.
juni til 6. juli. Den 23-årige fortalte politiet,
at han hørte stemmer, som bad ham om at
sætte ild til husene. Han forklarede, at han
havde sat ild til klude med sprit.
Den 23-årige er bosat i København og er
ikke i forvejen kendt af politiet. Han tager
medicin, men politiet kender ikke den nærmere betegnelse for hans lidelse. Den 23-årige
har tilstået brande i Kronprinsessegade, Store
Kongensgade og i det tidligere Musikvidenskabeligt Institut i Klerkegade, som var den voldsomste af brandene. Store dele af bygningen
fra 1860’erne, som tidligere har huset Frimurerlogen, stod ikke til at redde.
RAPPORT

Remo-wax®
Olie Ørespray

Du fordobler din chance
for at blive røgfri i forhold til
forsøg på rygestop uden
brug af et nikotinprodukt.
204 stk.

Plejende olie, der
forebygger ørevokspropper og mindsker kløe i
øregangen forårsaget af
tør hud. 15 ml.

Scholl® fodfil
Den lette vej til
silkebløde fødder.
Silkebløde fødder ved
et enkelt tryk på en
knap. Nem og effektiv
fjernelse af hård hud
derhjemme. 1 stk.

Frontline Combo® Vet.
Produkt til katte. Forebygger flåter, lus
og lopper samt forhindrer opformeringen
af nye lopper i hjemmet. 3 x 0,5 ml.

Glucosamin Sandoz
Anvendes ved let til moderat slidgigt - lindrer smerter
i leddene, forbedrer bevægligheden og hæmmer
nedbrydningen af brusk i leddene. 270 stk.

Pengene lugtede
af hash
Københavns Politis Task Force Pusherstreet har anholdt fire mænd i alderen 4248 år, der netop havde fået overdraget 28 kilo
hash fra en leverandør. Hashen var primært
tiltænkt markedet i Pusherstreet.
Ved en efterfølgende ransagning på en af
de anholdtes bopæl, lykkedes det en af politiets narkohunde at opsnuse et gemmested,
hvor politiet gjorde et større fund. I alt var
der gemt knap én million kroner, som skønnedes at stamme fra hashhandel. Grunden til,
at det netop var en narkohund, der opsnusede
gemmestedet, var, at pengene lugtede kraftigt
af hash.
RAPPORT

Bombetrussel i
Kbhs Lufthavn
RAPPORT Københavns Byret har idømt en 15årig norsk dreng en straf på 30 dages fængsel, fordi han i august skræmte personalet i
Københavns Lufthavn, da han ville lave en
drengestreg. Derudover er han blevet udvist af
Danmark og må ikke vende tilbage i seks år.
Drengen henvendte sig til en medarbejder ved
check-in-skranken og fremviste en taske, hvorfra der kom bip-lyde. Han udtalte ”Sorry I have
to do this”, hvorefter han løb fra stedet, hvilket
fik personalet til at frygte, at der var tale om
en bombe, og politiet blev tilkaldt.
En kammerat filmede episoden på en mobiltelefon, og ideen var, at optrinnet skulle lægges
ud på YouTube.
lp@kbhavis.dk
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Kongelig Hof Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf. 33 14 11 68
www.kongelighof.apotekeren.dk

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

Venlig hilsen
Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på
Kongelig Hof Apotek

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 dyr. 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.
Da der ikke foreligger data herom, anbefales det ikke at anvende præparatet til andre dyr end målarterne. 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. OBS. Der er forskel i styrkerne på produktet til hund og til kat/ilder. Man bør ikke overdosere. 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 med vand 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 omgå behandlede dyr med forsigtighed, indtil behandlingsstedet er tørt. Tilhæftning af enkelte flåter kan forekomme. Undgå at få produktet
i kontakt med mund og øjne. Vask hænderne 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 pipetter: 0,5 ml, 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml og 4,02 ml. Æske 6 pipetter: 0,5 ml. Udl. V. Januar 2013. Indehaver af markedsføringstilladelsen i
Danmark: Merial Norden A/S. Glucosamin Sandoz® 400 mg, filmovertrukne tabletter Anvendelse: Lindring af symptomer ved let til moderat slidgigt. Glucosamin Sandoz® kan forbedre bevægeligheden og lindre smerter
fra leddene. Glucosamin Sandoz® er ikke egnet til behandling af akutte smerter. Kontakt lægen, hvis symptomerne bliver værre, eller hvis de ikke bliver bedre i løbet af 2-3 måneder. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse
eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. Dosering og indgivelsemåde: Voksne: 1 tablet 3 gange dagligt (svarende til 1200 mg glucosamin). Alternativt
kan den daglige dosis tages på en gang. Den mindste effektive dosis bør anvendes. Tabletterne tages med et glas vand. Glucosamin Sandoz® kan tages i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendig. Ved nedsat nyre- og/
eller leverfunktion: følg lægens anvisning. Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Kontraindikationer: Tag ikke Glucosamin Sandoz® hvis du er allergisk overfor glucosamin eller et af de øvrige hjælpestoffer hvis du er allergisk overfor skaldyr, da glucosamin er udvundet af skaldyr. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Ledsygdomme, hvor en evt. anden behandling kan komme i betragtning, bør udelukkes. Forsigtighed tilrådes. Hvis du er i risikogruppen for at få en hjertekarsygdom, da det kan ske, at dine kolesteroltal i blodet bliver forhøjet under en behandling med glucosamin. Hvis du har diabetes, da blodglukoseværdierne og insulinbehovet kan ændre sig. Hvis du har astma, da der kan ske en forværring af astmasymptomerne i starten af behandlingen med glucosamin. Hvis du er i behandling med anden medicin. Spørg lægen eller apoteket til råds. Oplys altid
ved blodprøvekontrol, at du er i behandling med Glucosamin Sandoz®, da det kan påvirke prøveresultaterne. Glucosamin Sandoz® indeholder 2,2 mmol (87 mg) kalium pr. tablet. Dette bør tages i betragtning ved nedsat nyrefunktion og/ eller hos patienter på kaliumfattig diæt. Graviditet og amning: Glucosamnin Sandoz® bør ikke anvendes ved graviditet og amning. Spørg lægen eller apoteket til råds hvis du er gravid eller ammer før du tager Glucosamin
Sandoz®. Bivirkninger: Ikke alvorlige, almindelige bivirkninger: hovedpine, døsighed, mavesmerter, forstoppelse, kvalme, sure opstød, smerter opadtil i maven, diaré. Udlevering: Kan købes i håndkøb på apoteket. Pakninger:
Glucosamin Sandoz® 400 mg, filmovertrukne tabletter 270 stk. Spørg efter de dagsaktuelle priser på apoteket. Læs vejledningen i pakningen grundigt inden brug. Fuldt produktresumé kan rekvireres hos indehaveren
af markedsføringstilladelsen: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, tlf.: 63 95 10 00 www.sandoz.dk. Nicotinell tyggegummi Nicotinell indeholder nikotin. Virkning: Lindrer symptomer i forbindelse med tobaksafvænning eller rygereduktion. Dosering: Nicotinell tyggegummi frigiver nikotin ved tygning, hvor korrekt tyggeteknik er vigtig. Rygeophør: Ved et cigaretforbrug under 20 dagligt anvendes 2 mg tyggegummi. Ved et
forbrug på mindst 20 cigaretter dagligt anvendes 4 mg tyggegummi. 1 tyggegummi ved rygetrang, hver 1-2 timer, dog maksimalt 25 tyggegummier af 2 mg og maksimalt 15 tyggegummier af 4 mg per dag. Efter 3 måneder nedsættes forbruget. Brug ud over 1 år anbefales ikke. Rygereduktion: Nicotinell tyggegummi bør anvendes mellem rygeperioder for at forlænge det rygefri interval og med den intention at reducere rygningen så meget som muligt.
Hvis en reduktion i antallet af cigaretter per dag ikke er opnået efter 6 uger, bør der søges professionel rådgivning. Et forsøg på ophør bør foretages, så snart rygeren føler sig klar, men ikke senere end 6 måneder efter behandlingsstart. Hvis et forsøg på ophør ikke kan opnås inden for 9 måneder efter behandlingsstart, bør der søges professionel rådgivning. Forsigtighedsregler: Brug ikke Nicotinell ved overfølsomhed over for nikotin eller et eller flere af
hjælpestofferne. Bør ikke anvendes af ikke-rygere. Bør ikke anvendes af børn under 18 år uden lægens anvisning. Forsigtighed udvises hos patienter, der for nyligt har haft hjertesvigt eller hjertestop, hjertesygdomme, for højt
blodtryk, sukkersyge, overaktiv skjoldbruskkirtel, overaktive binyrer, har alvorligt svækket nyre- og/eller leverfunktion eller mavesår. Bør ikke anvendes uden anbefaling fra lægen ved graviditet og amning, da risikoen ved behandling
må afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Indeholder Sorbitol (E420) og Maltitol (kun Nicotinell Classic) og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig fruktoseintolerans. Indeholder natrium, og der bør tages hensyn
hertil hos patienter på kontrolleret natriumdiæt. Gum-basen indeholder butylhydroxytoluen (E321), der kan forårsage lokalirritation af slimhinderne. Bivirkninger: Nicotinell tyggegummi: Almindelige: Hovedpine, svimmelhed, hikke,
mave-tarmgener, ondt i kæben. Ikke-almindelige: Hjertebanken, hudrødmen, nældefeber. Sjældne: Overfølsomhedsreaktioner, udslæt, arytmier. Visse symptomer kan skyldes abstinenssymptomer og for lav tilførsel af nikotin.
Mundsår kan opstå, men en egentlig forbindelse med nikotinbehandlingen er uklar. Overdosering: Der kan forekomme symptomer, der ligner dem, der forekommer ved for meget rygning. Pakningsstørrelser per 5. august
2013: Nicotinell tyggegummi: Spearmint: 2 og 4 mg: 24 og 204 styk. Tropical Fruit: 2 mg: 24 og 204 styk; 4 mg: 204 styk. IceMint: 2 og 4 mg: 24 og 204 styk. Classic: 2 mg: 204 styk. Lakrids: 2 og 4 mg: 24, 96 og 204 styk. Mint:
2 mg: 24, 96, 204 og 300 styk; 4 mg: 24, 96 og 204 styk. Fruit: 2 mg: 204 styk. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84 00 – www.nicotinell.
dk. Dato for produktresumé: Tyggegummi 02/2014.

*Priserne gælder fra 24. august - 13. september 2015, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

