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KØBENHAVN 
RAMT AF TERROR 

SPÆNDING 
SÅ SØD SOM BLOD

Steffen Jacobsen

Gengældelsen

People´s Press

412 sider

Rød som blod

Salla Simukka

Gyldendal  

265 sider

OMTALE Rystet over terrorangrebet i Paris har 
jeg læst den nye Steffen Jacobsen-roman Gen-
gældelsen. Den foregår i den nære fremtid i 
København.

Forestil dig, at en selvmordsbomber 
sprang Himmelskibet i Tivoli i luften og 
1200 uskyldige mennesker måtte lade livet. 
Det er afsættet i Gengældelsen og bogen 
rammer så skarpt, at jeg spår, at hvis Peoples’ 
Press’ agenter gør deres arbejde, så kommer 
den til at sælge til hele vestlige verden efter 
henrettelserne i Paris.

Før nytår ville sådan en idiotisk 
terrorhandling som at jorde Tivoli have været 
interessant tankedrilleri. Men efter Charlie 
Hebdo-massakren tvinges læseren til at forstå, 
at selv en fredelig by med betonmetro kan 
risikere at få smadret friheden. Friheden til 
at befinde sig i den poetiske forlystelsesparks 
univers. Stedet, hvor vi betaler for at more os 
og opleve en smule angst i form af kildren 
i maven over at befinde os i en forlystelse, 
der et kort øjeblik giver os øjenhøjde med 
Rådhustårnet.

Steffen Jacobsen slipper nok ikke for en 
samtale hos PET, der vil vide, hvor meget 
der er kunstnerisk frihed, hvor meget der er 
hold i, og hvem der i så fald er hans kilder. 
Samtalen vil nok munde ud i et tilbud om 
beskyttelse, da han meget vel kan være en 
af de kunstnere, som krænker muslimske 
ekstremister.

Det ville være usmageligt at afsløre 
handlingen i en så solid spændingsbog. 
Men Lene Jensen er en fraskilt udbrændt 
politikvinde, der er uoplagt fra fødderne 
helt op i hjernen. Hun sidder degraderet i 
et lille kontor sammen med en godmodig 
datanørd. De arbejder på at finde ud af 
hvordan den selvmordsbomber, der sprængte 
Himmelskibet i Tivoli i luften kom ind i 
landet.

Hun orker ikke at opklare noget, men en 
adopteret ung pige ringer fortvivlet og beder 
om hjælp, hun føler sig forfulgt. Mens Lene 
Jensen har hende i røret ryger hun ud foran 
et tog på Nørreportstation. Med den episode 
ruller det luskede politispil med PET og politi, 
der ikke arbejder med de samme interesser. 

Læseren skal være forberedt på 

knækkede fortænder, svinske overgreb, 
umotiverede og motiverede mord, det 
kræver spændingsromaner. Men Jacobsen 
forventer også at læseren for en stund lever 
sig ind i at være den, der bærer bomben. 
Han perspektiverer vores nemme hverdag 
i det fredeligt land ved at trække os med 
ind i den hårde verden selvmordsbomberne 
kommer fra. Jacobsen evner at vise, at selvom, 
at selvmordsbombere er hjernevaskede, er 
de mennesker med følelser, længsler og 
baggrunde. Men de er bragt til et stadie, 
hvor livet ikke har bedre mening end at vise 
politisk opmærksomhed ved at ofre det.

Mellem spænding og konspirationer 
er der stærke politiske overtoner, sexuelle 
undertoner og drilleri til PET og psykiatrien. 
Det er værd at tænke over de påstande, der 
ligger i romanen om brug af mennesker 
som ufrivillige forsøgsdyr. Steffen Jacobsens 
politiske mod og medicinske baggrund 
kommer bogen til gode. 

Sproget er hårdt og skarpt, til tider 
humoristisk og enkelte gange rammes man 
af menneskelig varme. Plottet er klogt, 
(stor)politisk begavet og har så mange nye 
drejninger, at det er en fornøjelse at blive 
overrasket over menneskets dårlige, grådige, 
udspekulerede men også fine sider helt til 
sidste side.

Ud over at være krimiforfatter er Steffen 
Jacobsen overlæge på Hvidovre hospital. 
Kombinationen kan lyde umage, men glem 
ikke, at første fortælling med Sherlock Holmes 
kom til verden mens Dr. Conan Doyle håbede 
på patienter i sin nye praksis.

OMTALE Rød som blod er en 
grafisk fornyelse af bogen 
som bog. Den har hvide sider 
med en fin rød kant og sorte 
sider mellem kapitlerne. Man 
husker den for dette dramati-
ske og dog poetiske udsende. 

Bogen indgår i Snehvide-
trilogien. Titlerne er: Rød 
som blod, Hvid som sne og 
Sort som ibenholt. Serien er 
skrevet til det publikum, der i 
daglig tale hedder YA (Young 
adult) altså dem, der ikke er 
klar, eller aldrig bliver klar, 
til at læse det store bagkata-
log af klassikere.  

Hovedpersonen Lumikki 
(Snehvide på finsk) er en en-
spænder, der er flyttet fra 
sin lille finske by for at bo 
for sig selv og gå på dramag-
ymnasium. Spændingsplot-
tet tager fart efter at en ho-
vedbeklædningsforkludring 
drager hende ind i blodige 
penge, østeuropæiske dum-
kriminelle og en eventyrlig 
overflodsfest. 

Succesen er hjemme, bø-
gerne er oversat fra finsk til 
47 sprog. Salla Simukka er i 
følge portrætfotos på Google 

gået fra buttet nørd med selv-
tillid til Snehvide. Hun er hy-
per produktiv, skriver både 
bøger, journalistik og fjern-
synsmanuskripter. Man kan 
godt mærke, at hun er dreven 
til at skrive. En af glæderne 
ved at læse Rød som blod er 
de små sidebemærkninger 
om samfundet, den råkolde 
finske vinter og det klare 
beskrivelse af at blive mob-
bet hele sin skolegang, indtil 
man en dag slår fra sig.

Rød som blod er spæn-
ding for nybegyndere og af-
løseren for den nyromanti-
ske vampyrbølge. Genren er 
realistisk, foruden den tre-
kvart obligatoriske tur om-
kring narkoens mystiske rig-
mandsverden, er budskabet 
forholdsvis sundt og hoved-
personen er modig i en tæt 
på realistisk grad. 

Selvfølgelig er læseople-
velsen som at dyppe boble-
tyggegummi i ketchup. Men 
det centrale er, at man læser 
og aktivt danner billederne i 
hjernen. I stedet for at se en 
dårlig tv-serie, der aller højst 
kan aktivere kløe i øjnene.
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OMTALE Blandt dansk dagspresses helte ra-
ger Frejlif Olsen op. Han var bror til Hen-
rik Cavling, der forvandlede Politiken til en 
moderne avis, og fra 1904 til 1936 var Frejlif 
ansvarshavende redaktør for Ekstra Bladet. 
Nu har journalisten Gregers Dirckinck-Holm-
feld sat ham et varigt eftermæle med en om-
fattende biografi; selv havde Frejlif planlagt 
sine erindringer i fem bind, men nåede kun 
at publicere det første, ”En københavnsk 
journalists erindringer”, der for en snes år 
siden blev genudgivet med introduktion af 
bladets senere redaktør Victor Andreasen.

Frejlif var næsten altid på redaktionen, 
og han var utrolig flittig. Ikke nok med, at 
han hver dag bidrog med en, ofte to eller 
tre ledende artikler, han satte også liv i spal-
terne med nyheder, causerier og anmeldelser 
af bøger og koncerter. Med sin skarpe pen 
gjorde han livet usikkert for magthaverne, 
hvilket førte til utallige injuriesager og et fire 
måneder langt fængselsophold. Ikke mindst 
kirkens mænd blev taget under behandling: 
”Biskop Sthyr er død. Han er død, just som de 
fleste af os havde glemt, at han havde levet”. 
Efter Frejlifs egen død bemærkede Politikens 
redaktør, Valdemar Koppel, at Frejlif var en 
Søren Kierkegaard i det 20. århundrede, for-
vandlet til hovedstadsjournalist.

Frejlif arbejdede sig op, skrive ville han, 
og hans første læserbrev blev bragt i Lyngby 
Avis, da han var 12 år. Emnet var beskat-
ning af hunde, og typisk for ham var det 
underskrevet ”en ældre borger”. Gennem alle 
årene skrev han under et utal af mærkelige 
mærker. Han blev hyret til den socialdemo-
kratiske avis Demokraten i Aarhus, men de 
havde ikke råd til at holde på ham, og han 
gik i kast med flere uddannelser som læ-
rer, mejerist og typograf. Længere ophold i 
Tyskland og Frankrig gav ham en bredere 
horisont og gode sprogkundskaber, og i 
1880’erne blev han antaget af Københavns 
Børs-Tidende, en ejendommelig blanding af 
børskurser og fræk journalistik. Efter avisens 
lukning, grundlæggeren Ernst Brandes begik 
selvmord, rykkede Frejlif ind på dagbladet 
København og derfra til Politiken, hvor han 
blev folketingsjournalist og det med en så-
dan grad af manglende ærbødighed, at han 
blev strittet ud af referentlogen.

Men så startede Politiken et ekstra blad, 

fordi publikum hungrede efter eftermidda-
gens nyheder om den russisk-japanske krig, 
og her fandt Frejlif en kampplads og leverede 
en veloplagt avis med personlighed. Skrive-
maskinen blev han aldrig ven med, han fore-
trak pen og blæk, hans manuskripter var al-
tid perfekte, ordene strømmede ud af hans 
opfindsomme tankekammer med sproglig 
originalitet og aldrig svigtende frækhed. Op-
styltede og snobbede personager fik et svirp, 
og Frejlif var altid på menigmands side. 

Da nazismen lagde Tyskland i længder, 
var Frejlif frygtløs i sine angreb, hvilket ikke 
behagede diktaturet i Berlin, der forbød im-
port af Ekstra Bladet til salg i banegårdskio-
sker. Både hans ord og de satiriske tegnin-
ger mishagede Hitler og hans bande, og 
heller ikke bestyrelsesformand Erik 
Scavenius brød sig om, at A/S Politi-
kens ustyrlige lillebror fornærmede 
vort sydlige naboland.

Efter Frejlif blev Ekstra Bladet fikset op 
med smarte overskrifter, men efterfølge-
ren, Ole Cavling, var ikke en personlighed 
i samme klasse, og avisen tabte oplag og 
indflydelse. Først i 1963, da Victor Andrea-
sen genrejste den, arbejdede avisen sig frem 
mod positionen som Danmarks største. Nu 
om stunder taber avisen hele tiden læsere og 
indflydelse og prøver at overleve på nettet.

Frejlif må genopdages, dansk presse har 
brug for salt og syre, men det skulle undre, 
om bogen indgår som fast pensum på de 
efterhånden tre journalistanstalter, der ud-
klækker velopdragne funktionærer, hvoraf 
et flertal finder beskæftigelse som presse-
sekretærer, PR-agenter, rådgivere og andre 
former for lakajtjeneste – et folkefærd, som 
Frejlif ville have spottet, dersom det havde 
eksisteret i hans regeringstid.

TEKST JACOB LUDVIGSEN

”Efter biskop Ostenfelds indlæg i denne de-
bat skammer jeg mig som en hund over, at 
jeg, Gud bedre det, er evangelisk-luthersk: 
Hellere hottentot eller bigamist, er jeg fristet 
til at sige, end evangelisk-luthersk i denne 
stund! Når man ser over den bestand af hel-
lige svin og køtere, der skråler op på vers 
og prosa om, hvor gudfrygtige og danske de 
er, som skjold for deres hykleri og lumsk-
hed og løgn og bedrag, så ønsker man sig at 
være jøde eller muhamedaner eller tilbeder 

af den forgyldte leverpostej, lige fedt hvad, 
bare man ikke er et kristent menneske… Han 
er fornærmet over, at ministeriet lyver, men 
selv lyver han, når det passer ham! ... Lad 
os ny prøve, hr. biskop. Kom ind ad en åben 
dør: Vi siger, at De har løjet, De har været i 
fjendskab med sandheden, kom nu, lad os 
tale med dem f.eks. ved Hof- og Stadsretten 
læg sag an imod os… O biskop, o du kære 
sandhedsvidne, lad os nu få den glæde at se 
dit milde og falske ansigt i stævnings form!”.

Gregers Dirckinck-Holmfeld

Frejlif – Ekstra Bladets 

utæmmelige redaktør

493 sider. 300 kr.

Ekstra Bladets Forlag

ANGREBET PÅ BISKOPPEN,
DER KOSTEDE FREJLIF FÆNGSEL
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Da København gik ind i 1900-tallet, var gadebilledet stadig præ-
get af heste. Sporvogne, kareter, lastkøretøjer og drosker – det 
sidste ord er nærmest udgået, så lad os oversætte det til heste-
taxa. Af dem var der omkring 400. Men automobilet var på 
vej frem; fra at være et stykke legetøj for rigmænd fik det 
afgørende betydning for transport af varer og mennesker, 
og i 1903 blev de første tilladelser til taxakørsel udstedt. 

På biludstillingen i Tivoli i 1907 kunne publikum 
beundre den nye Renault, der snart efter blev et fast 
element i byens trafik. To skibsredere, Oluf Johnsen og 
Aage Jespersen, oprettede Taxamotorkompagniet og sik-
rede sig eneret på de smarte franske vogne, som var 
næsten lydløse og snart fortrængte hestedroskerne, som 
var dyrere i drift og mere besværlige. De to forretnings-
partnere besluttede at afhænde deres tre skibe for helt 
at koncentrere sig om at gøre København moderne.

Blændende by- og bilbog
Den historie er et centralt afsnit i den nye og helt igen-
nem fantastiske bog om bilmærket Renault og dets 
betydning for udviklingen i Danmark. Et ned til mind-
ste detalje gennemarbejdet og velillustreret værk af 
største kulturhistoriske betydning. Intet mindre. Erich 
Karsholt har tidligere udgivet ”Mercedes-Benz i Dan-
mark”, også en pragtpræstation.

Men der var engang, da Renault spillede hovedrollen 
som hyrevogn. Taxamotorkompagniet var yderst profes-
sionelt organiseret med egen garage med værksted, vedli-
geholdelse, rengøring, benzinanlæg, køreskole og telefonsal. 
Nummeret Central 9001 blev et brand i sig selv. I løbet af 
1909 var 78 vogne på gaden, på samme tidspunkt var der i alt 
699 indregistrerede biler i hele landet.

Samtidig blev telefoni stadig mere udbredt, og Taxa fik Tivolis 
arkitekt og senere direktør Knud Arne-Petersen til at tegne telefon-
skabe, der blev opstillet ved taxaholdepladser over hele byen. Herfra 
gik den direkte linje til centralen, og vognen var på vej. I vore dage 
har man et mobilnummer – tast 1, tast 2, tast 3. Heldigvis, for de 
kunstfærdige telefonskabe ville ikke kunne stå i fred for bøller og 
udskud og kan således ses som et symbol på fredeligere tider uden 
vandalisme og hærværk. Også hotellerne blev forsynet med et 
direkte taxanummer.

Max. 15 km/t
450 mennesker var beskæftiget med at sikre køben-
havnerne og turisterne hurtig transport. Ud over 
chaufførerne var der mekanikere, sadelmagere, vogn-
malere, blikkenslagere, karetmagere og gummiarbej-
dere. Datidens dæk var både dyre og dårlige, udgiften 
til gummi var i 1911 fire gange så høj som benzinfor-
bruget, og punkteringer hørte til dagens orden.

Hastighedsgrænsen var 15 kilometer i timen i bymæs-
sig bebyggelse, og folk gik over gaden uden at tænke sig om, 

trafiklys fandtes endnu ikke, og der var en del påkørsler. Po-
litiet uddelte mange bøder á 20 kr., svarende til over 1.000 
kr. i nutidsmønt, og hvis bøderne ikke blev betalt, måtte 
chaufførerne i spjældet i fem dage. Hen over året sad der i 

snit fem chauffører i kachotten. I 1911 viste en opgørelse, 
at tre ud af fire havde fået mindst en bøde for at køre 
for stærkt, og chaufførerne truede med at strejke el-
ler køre efter reglerne, altså langsommere end spor-
vogne og de endnu tilbageværende hestedrosker. 

De tocylindrede Renault-vogne med plads fire 
passagerer var bygget til lunere himmelstrøg, i Kø-
benhavn gik det bare ikke, at chaufføren sad i fri 
luft, så de elegante biler med det buede forparti 
måtte bygges om. Stærkere modeller med fire cy-
lindre og mere motorkraft blev sat ind, ikke mindst 
fordi en ny konkurrent, Autotaxa, reklamerede med 
køretøjerne af mærker som Adler, Clément-Bayard, 
Brennabor, Stoewer, Studebaker, Rex, Horch og Ford. 
Mange små fabrikker kæmpede om markedet, kun 

sidstnævnte blev tilbage.

Farvel til Renault
Taxaselskaberne havde efterhånden så mange 
vogne på gaden, at det var svært at få en god for-
retning ud af det. Direktør Johnsen omkom ved 
en dramatisk bilulykke i Frankrig, hvor han var i 

gang med flyvetræning, og Jespersen døde for netop 
100 år siden, de to firmaer måtte fusionere, og i 1920 

blev de sidste Renault-taxaer udfaset. 
Især efter 1946 har det franske mærket med de iøj-

nefaldende modeller spillet en stor rolle, senest som den 
elektriske Fluence.

På landets automobilmuseer er en del af de antikke Re-
nault’er bevaret for eftertiden.

Dette fornemme stykke boghåndværk, trykt på 150 gram 
glat silkepapir, vil fryde enhver Renault-entusiast og interes-
sere alle med sans for den teknologiske udvikling og for design.

KØBENHAVN BLEV MODERNE:

TAXAMOTORKOMPAGNIET 
OG 

DETS ELEGANTE RENAULT-BILER

Erich Karsholt og Henrik Stenholt

Renault i Danmark

Mennesker, biler og markedsføring

Strandbergs Forlag

395 sider, 700 illustrationer, 499 kr.
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Nicotinell tyggegummi Nicotinell indeholder nikotin. Virkning: Lindrer symptomer i forbindelse med tobaksafvænning eller rygereduktion. Dosering: Nicotinell tyggegummi frigiver nikotin ved tygning, hvor korrekt tygge-
teknik 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 � ere 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. Bivirknin-
ger: 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.  Otrivin Ukonserveret, Otrivin Junior Ukonser-
veret og 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 centralnervesy-
stems-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 � 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-alminde-
ligt: 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 in� ammation i næsen med meget tør næseslimhinde (rhinitis sicca eller atro� sk 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. Novartis Consumer Health 
– tlf. 39 16 84 00 – www.otrivin.dk. Dato for produktresumé 09/2014. Nicorette Tyggegummi / Invisi Depotplastre / Inhalator. Nicorette® bruges til beh. af tobaksafhængighed gn. lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Anb. brug max. 1 år. Må ikke bruges 
ved overfølsomhed overfor indholdsstofferne. Bør bruges med forsigtighed af personer med sukkersyge, tandprotese (tyggegummi), sensitiv/betændt hud/eksem (plaster). Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer eller være dødelig 
hos små børn. Bør ikke bruges af gravide/ammende uden lægens anb. eller til børn u. 15 år. Risikoen bør dog afvejes over for fortsat rygning. Bivirkninger: Øget frekvens af mundsår kan forekomme efter rygeophøret. Meget alm./alm.: Hovedpine, svimmelhed, søvnløs-
hed, hikke, hoste, mave/tarm-gener som kvalme og for meget mavesyre, øm/irriteret/ brændende fornemmelse i mund/hals, smerter i tyggemusklen, øget spytsekretion, mundtørhed, smagsforstyrrelser, irritation i mundslimhinden, næsetilstopning, hævelse på huden, 
kløe, rødmen. Ikke alm.: Hjertebanken, nældefeber. Nicorette Whitemint, Fruitmint, Freshmint, Classic. Medicinsk tyggegummi, 2 mg eller 4 mg nikotin. Dosering: Bruges ved rygetrang. Brug 4 mg, hvis du er vant til at ryge > 20 cig. dgl. eller > 6 i rygeafvænningstest 
score ellers 2 mg. Maks. 24 stk. dgl. Ved rygestop: Hold helt op med at ryge. Brug tyggegummi i mindst 3 mdr. med fuld dosis, før forbruget langsomt nedtrappes og afsluttes, typisk efter 6 mdr. Ved rygereduktion: Bruges ved rygetrang for at forlænge de røgfri interval-
ler mest muligt. Du bør have reduceret cigaretforbruget og indledt et totalt rygestop inden 6 mdr. Søg faglig rådgivning, hvis et seriøst rygestop ikke er forsøgt inden 9 mdr. Tyggeteknik: Tyg langsomt og lad tyggegummiet hvile i munden ind imellem. Pakninger: 30 stk., 
105 stk. og 210 stk. Nicorette Inhalator. 10 mg nikotin (4 mg frigøres) pr. inhalatorprop. Dosering: 6-12 propper dgl. Pakninger: 18 stk. el. 42 stk.  Nicorette Invisi Depotplaster. Dagsplaster 15,75 mg, 23,62 mg og 39,37 mg nikotin (10 mg/16 timer, 15 mg/16 timer og 
25 mg /16 timer). Dosering: Hold helt op med at ryge. Rygere, der ryger > 20 cig. dgl: 25 mg plaster dgl. i 8 uger, derefter 15 mg dgl. i 2 uger og endelig et 10 mg plaster dgl. i 2 uger. Placeres på et ubehåret, ulæderet hudområde og fjernes igen v. sengetid. Brugen bør 
normalt ophøre efter 6 mdr. I komb. m. Nicorette tyggegummi el. inhalator: 25 mg plaster sm. m. 5-6 stk. 2 mg tyggegummi eller 4-5 inhalatorpropper dgl. i 6-12 uger. Nedtrapning: et 15 mg plaster dgl. i 3-6 uger, efterfulgt af et 10 mg plaster dgl. i 3-6 uger - i begge tilfæl-
de suppleres med 5-6 stk. tyggegummi eller 4-5 inhalatorpropper dgl. Eller: Brugen af plastre stoppes, og brugen af tyggegummi eller inhalator nedtrappes gradvist over 12 mdr. Pakninger: 25 mg/16 timer, 7 stk. el. 14 stk. – 15 mg/16 timer, 7 stk. el. 14 stk. – 10 mg/16 
timer, 14 stk. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 7020 5212, www.nicorette.dk. Marts 2014.
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Køb også i 
vores webshop
Sammen med 107 andre apoteker ejer vi 

web shoppen apotekeren.dk. Her fi nder du 

et stort udvalg, og vi leverer inden for ganske 

få dage direkte til din dør. 

Vi får mange spørgsmål fra vores kunder hver eneste dag – heldigvis. Om alt fra rygeaf-
vænning til forkølelse og hudpleje. På vores apotek lægger vi vægt på høj kvalitet og en stor 
faglig viden hos personalet, så vi altid kan svare på dine spørgsmål, og dermed sikre os, at 
du går fra apoteket med de rigtige produkter og viden om, hvordan du skal anvende dem.

Spørg bare os

Venlig hilsen
Tine Wiboltt
Apoteker på København Vaisenhus Apotek

SPAR 20%
Fra den 26. januar til 15. februar har apoteket 
20% rabat på Multi-tabs® Daglig 11+ og 
Multi-tabs® Immuno 2 i 1. 
Se disse og andre gode tilbud på apoteket.

Multi-tabs® Daglig
Det daglige tilskud af multivitaminer. 
200 stk.

Multi-tabs® Immuno
Støtter dit immunsystem. Indeholder 
Folat, selen, B12- og D-vitamin, som 
bidrager til immunforsvarets normale 
funktion. 60 stk.

*Priserne gælder fra 26. januar – 15. februar 2015, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

Nicotinell® Spearmint
Et nikotintyggegummi som 
øger dine chancer for at blive 
røgfri med 99 %.

Nicorette® Inhalator
Erstatter hånd-til-mund 
handlingen, der er forbundet med 
rygning, og hjælper dig med at 
holde op med at ryge.

Dermalog Fedtcreme
En fed creme, som kan 
bruges på hele kroppen. 
God, hvis du har eksem 
eller psoriasis. Uden 
parfume og konserve-
ringsmidler.
 

Danatekt creme
Svanemærket fugtgi-
vende og fugtbevarende 
creme til tør hud. Uden 
parfume og parabener.

Otrivin® ukonserveret 
næsespray  
Bruges ved forkølelse med 
stoppet næse og bihulebe-
tændelse. Giver luft i næsen 
på få minutter og virker i op til 
12 timer.




