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Ulrik Gräs har skrevet tredje bind af sin store nutids-
roman, og han fortjener et stort læselystent publikum.

Bladdrømme 
og borgere 
i BullerbyBØFFENS BIBEL
SLAGTEREN VED KULTORVET HAR ET BUDSKAB:
SPIS MINDRE KØD – MEN VÆLG DET BEDSTE
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TEKST HOLGER SKYTTE

SPAR OVER 250,- KR.!
HOBBIT I HABBIT
408 SIDERS
MEDRIVENDE 
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS 
SENIOREDITOR

BOGLADEPRIS KR. 349,95 
PRIS TIL KØBENHAVNER- 
AVISENS LÆSERE 

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

En personlig livsskildring 
men er også et forbløf-
fende billede af Danmark i 
forandring. Fra ungdomso-
prør og TVs Peberkværnen, 
Søndagsavisen Hovedbladet 
og erobringen af Christiania 
over Bornholmsk befriel-
seskamp, chefredaktørpost 
på Ekstra Bladet og Squash 
reklamer til seniorliv som en 
af vore førende skarpe pen-
ne, forfattere og samfunds-
revsere!

Køb den på 
www.cdklassisk.dk 

eller bestil på 
info@cdklassisk.dk

"

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

ANMELDELSE Jens Slagter, også kendt som 
Bowlerslagteren, debuterer som forfatter. 
Bogen ”Det Gode Kød” er netop gået i 
trykken, og fagmanden har kogt sin vi-
den ned til et par hundrede sider om øko-
logisk kvæg, svin, lam og fjerkræ og de 
delikatesser, der kan frembringes på pan-
den, grillen, i gryden og ovnen – eller rå. 
Vi får historien om Bøf Tatar, men han 
bemærker, at hverken han eller hans 
medarbejdere har tid til at lægge kødet 
under en saddel og ride i flere timer, så-
dan som de ukrainske ryttere gjorde for 
flere hundrede år siden.

Og sådan er bogen spækket med vid 
og viden. Jens Slagter beskriver sig selv 
som landslagterens søn fra Fjenneslev, 
der blev den sidste kjødmanger i Køb-
magergade, som engang var slagternes 
gade.

Jens Slagter argumenterer grundigt 
for, at kødet skal være økologisk og for-
klarer, at det godkendte foder er langt 
dyrere end det, som de konventionelle 
landmænd bruger. Det må nødvendigvis 
afspejle sig i priserne, ”men det er ikke 
mit kød, der er for dyrt, det er de andres, 
der er for billigt”, fastslår han og forkla-

rer, hvorfor han foretrækker håndværk 
fremfor industri.

Dyr fra den fri natur
Bogen besøger en stribe økologiske land-
mænd og viser, hvordan dyrene trives i 
den fri natur. Gennem opvæksten be-
handles de med omhu og ømhed, mens 
de gnasker græs. Køreafstanden til slag-
teriet er ganske kort. De slagtede dyr fø-
res hele til Kultorvet, hvor de parteres 
og klargøres, og det er en blanding af 
lidenskab og videnskab, når de forskel-
lige stykker præsenteres og får gode råd 
med på vejen med hensyn til den rette 
tilberedning.

Skinker, pølser og postejer kræver 
et vist håndelag, på Kultorvet fås de i 
mange varianter, og bogen rummer op-
skrifter, hvis man vil gøre det selv – men 
folk har ikke en røgeovn, der svarer til 
Jens Slagters; den er cirka lige så gammel 
som butikken, grundlagt 1888.

Vi mødes ved grillen
”Det Gode Kød” ventes at udkomme i 
den sidste uge af marts og vil blandt 
andet kunne købes hos Arnold Busck i 

Købmagergade og i slagterforretningen 
på Kultorvet. Bag udgivelsen står Oluf-
sen Bøger, et mindre forlag, der forleden 
publicerede ”Pommes Frit Frem” med 
instruktive anvisninger på vellykkede 
pommes frites og deres gang gennem den 
europæiske kulturhistorie. Med denne 
publikation ved hånden er garnituren 
til Jens Slagters højreb sikret..

hs@kbhavis.dk

Jens Slagter og Jacob Ludvigsen

Det gode kød

Olufsen Bøger, Udkommer i slutningen af marts.

DET GODE 

KØD
SPIS LIDT MINDRE, 
MEN MEGET BEDRE

Jens Slagter
og Jacob Ludvigsen

Forord af Rasmus Kofoed

Kød er liv
Jens Slagter er søn af landslagteren i Fjenneslev og inde-
haver af den sidste slagterforretning i det gamle Køben-
havn. Gennem mange år har den været 100 % økologisk 
og repræsenterer ægte håndværk frem for industrimad,
Hans viden og erfaring lægges frem til glæde og inspirati-
on for kunder, kolleger, landmænd, restauratører og kok-
ke. Vi kommer hele vejen rundt fra slægtens opskrift på 
medisterpølse til slagterfamiliens private juleshow med 
and, gås og flæskesteg.
Grundlaget for godt kød er førsteklasses råvarer, og Jens 
Slagter tager sammen med fotograf Torben Dragsby ud til 
økologiske avlere af okser, svin, lam og fjerkræ. Glade og 
samvittighedsfulde landmænd, der som Jens sætter kva-
litet højere end kvantitet.
Kom med ind i værkstedet bag butikken på Kultorvet og få et 
indblik i slagterfagets finesser og delikatesser, der er tørret, 
røget og speget og forvandles til smørrebrød eller restaurant 
Mothers romerske Spaghetti Carbonara med den Guanciale, 
som man skal til Kultorvet for at købe.
”Det gode kød” er et afgørende bidrag til den aldrig standsen-
de debat om ernæring, krydret med kulturhistorie og citater.
Rasmus Kofoed fra Geranium med tre Michelinstjerner 
har skrevet forordet.
Man bliver sulten, glad – og kritisk. 
 

Jacob Ludvigsen er journalist med forkærlighed for ga-
nens glæder. Blandt hans udgivelser er ”Den Fulde Sand-
hed om Spiritus” (2014), han redigerer magasinet ”Mad og 
Mennesker på Bornholm”, ligesom han skriver om vin og 
spiritus i magasinet ”Vin & Co”.
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Jens Slagter
og Jacob Ludvigsen

BØFFENS BIBEL
SLAGTEREN VED KULTORVET HAR ET BUDSKAB:
SPIS MINDRE KØD – MEN VÆLG DET BEDSTE
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TEKST JANNIK LUNN  FOTO TORBEN DRAGSBY

INTERVIEW Når Keld Broksø, der er ud-
dannet på Politiken som journalist, og 
som senere har været tilknyttet Jyl-
lands-Posten, skriver en roman som 
Koldfronter, er det bl.a. fordi han har 
muligheden for at udbygge den repor-
tagestil, som der ikke er så meget plads 
til, når man skriver til et dagblad.” 
I dag foregår mere og mere som såkaldt 
bakelitjunk, forstået på den måde, at 
journalisten klarer det over telefonen i 
stedet for at være på de lokaliteter, hvor 
historien finder sted,” siger Broksø, da vi 
sidder på Sjælør Bodega i Københavns 
Sydhavn, hvor nogle af scenerne i be-
gyndelsen af hans bog er placeret. 

Det er her, de to hovedpersoner 
Jack Wolff og Stefan Kushova Ander-
sen mødes for at drikke en elefan-
tøl og en shot sammen, efter at Jack 
var blevet slået ned på Vestre Kirke-
gård, og hvor politimanden Stefan, 
der er hans overbo i den ejendom på 
P. Knudsensgade, hvor de bor, havde 
hjulpet ham, men også selv havde 
fået tæv af de ro overfaldsmænd, der 
havde været i gang med at grave efter 
noget, da Jack havde overrasket dem. 

En kvart million flygtninge
På Vestre Kirkegård ligger næsten 

10.000 tyske krigsflygtninge begra-
vet, og det var disse grave, der pirrede 
Keld Broksøs nysgerrighed så meget, 
at det gav ham et spark frem imod et 
romanprojekt. 

”En dag, da jeg var på tur sam-
men med min kone gennem Valby-
parken fra Hvidovre, hvor vi bor, be-
søgte vi kirkegården, hvor de utallige 
stenkors med navne minder én om 
lignende krigsmonumenter andre 
steder rundt om i verden. Der er be-
gravet så mange, at der på mange af 
stenene er indhugget flere navne, og 
hovedparten af de dødsdatoer, man 
kan læse, er fra maj 1945 lige efter 
befrielsen. 

Mit kendskab til gravene var be-
grænset til trods for, at jeg havde gået 
på Vestre Borgerdyd (nu Det åbne 
Gymnasium) lige på den anden side 
af Sjælør Boulevard, hvor kirkegården 
ligger på østsiden.” 

Hvad vidste du ellers om de tyske 
flygtninge?

”Kun at der omkring en kvart mil-
lion i de sidste måneder af krigen, 
mennesker, som Hitler ikke kunne 
bruge mere i Anden Verdenskrigs 
slutfase, og at disse mange blev in-
terneret forskellige steder i Danmark, 
ofte på skoler. 

Min egen bedstefar var skolein-
spektør i Hvidovre, og han blev sam-
men med lærerne og eleverne kylet 
ud, fordi der nu skulle flygtninge ind. 
Og de mange flygtninge, som over-
hovedet ikke måtte have samkvem 
med danskere, levede nærmest som 
i koncentrationslejre, og derfor var 
der også så mange, der døde både af 
sult og af sygdom.”

Arkiver og studierejser
Har du under din research talt med ef-
terkommere af tyske flygtninge?
”Nej, men jeg har været i arkiver og set 
beskeder ved gravstenene fra pårørende 
på kirkegården. Og under et besøg i Tal-
linn talte jeg med Ilvi Joe Cannon, der 
både berettede om andre kvindeskæb-
ner og fortalte sin egen historie. Hun 
har fx redigeret en antologi med titlen 
Carrying Linda’s Stones, som udkom i 
2009 på Tallinn University Press. Ilvi 
Cannons egen krigshistorie endte i 1945, 
da hun flygtede fra Tallinn sammen 
med sin mor med Den Røde Hær i hæ-
lene og kom til Berlin, og hvor hun ef-
terfølgende fik asyl i USA. Hun vendte 
i 1991 tilbage til Estland, hvor hun har 
været med til at genopbygge landet.”

Den gravsten i Koldfronter, hvor 

Jack Wolffs morfar Josef Wolff ligger 
begravet, eksisterer ikke i virkelighe-
den, men i bogen har Josef Wolff, der 
var ester, været Obergefreiter i den ty-
ske hær. Var det almindeligt, at estere 
gik i tysk krigstjeneste?

”Ja, han var tysk gift, og derfor var 
det ganske naturligt at blive tysk sol-
dat, specielt når man var i opposition 
til russerne. Husk på at KGB var me-
get aktive og deporterede flere end 
30.000 estere. Men når man så var 
gået med i den tyske hær, så var der 
ingen vej tilbage.”

Det landområde, som Josef Wolff 
ejede i Estland, er det, som hans ef-
terkommere kæmper for at få til-
bage, men efter krigen blev al jord 
tvangskollektiviseret og al privat 
ejendomsret ophævet. Men derfor 
er det ikke udelukket, at efterkom-
merne kunne få nogle af deres vær-
dier tilbage under det nye styre i Est-
land, og det er derom kampen står i 
Koldfronter.

Man kan et sted læse, at din am-
bition med bogen er at fortælle om 
den ny konflikt i området en ”kold-
krig nouveau”, og at du vil skildre den 
igennem de små almindelige menne-
sker, der driver historien frem, men 

du har vel næppe et direkte politisk 
budskab?

”Nej, det er ikke en hade-russer-
bog, for jeg håber, at man kan få en 
dialog i gang på det menneskelige ni-
veau, sådan som det var med fx fælles 
Nato-øvelser, men at der er en kold 
krig under opsejling i både Polen og 
Estland, det er desværre en realitet 
med al den oprustning, det fører med 
sig. Endelig vil jeg godt slå fast, at der 
overhovedet ikke er tale om et poli-
tisk kampskrift. Det er trods alt en 
spændingsbog, hvor ambitionen er, at 
bygge en dramatisk historie op med 
baggrund i virkeligheden.”

Har du i din research været alle 
de nævnte steder?

”Ja, dels var jeg på en måneds op-
hold i den atelierlejlighed, som Jyl-
lands-Postens Fond har i Berlin, og 
her blev de første kapitler skrevet, 
og så har jeg en god ven i Warszawa, 
så her står de historiske fakta også 
til troende. Desuden havde jeg plads 
hos Foreningen SILBA på holdet som 
valgobservatør ved parlamentsvalget 
i Kijev, Ukraine i 2014. I Tallinn havde 
jeg mange samtaler med chefen for 
Befrielsesmuseet, og jeg har også væ-
ret i Sankt Petersborg. Endelig er jeg 
så meget historienørd, at jeg altid be-
søger de museer, der er de steder, som 
jeg besøger.”

Internationale perspektiver
Regner du med at få solgt rettighederne 
til bogen i de lande, hvor den foregår – 
eller andre steder i udlandet?

”Ja, det håber jeg da i høj grad, men 
nu er den jo først lige udkommet her-
hjemme.”

Har du nye internationale projekter 
i støbeskeen?

”Ja, det bliver muligvis noget, der har 
med Albanien at gøre, og netop politi-
manden i Koldfronter, Stefan Kushova 
Andersen har jo et albansk mellem-
navn, men nu skal jeg lige først have 
overstået Krimimessen i Horsens, og 
så skal jeg planlægge fire konferencer 
om Gazelle-virksomheder for Dagbla-
det Børsen,” slutter Keld Broksø, der 
foruden sit virke som kommunikati-
onsrådgiver og indehaver af K.B. Kom-
munikation har en fortid som reporter 
flere gange i Baltikum siden 1990-erne, 
og hvor han oplevede spændinger, der 
blev værre og værre, hvilket gav ham 
idéen til hans femte krimi, Koldfronter. 

jl@kbhavis.dk

STORPOLITISK SPÆNDINGSROMAN 
BEGYNDER PÅ VESTRE KIRKEGÅRD
Det er sikkert de færreste, der har set de mange grave på Vestre Kirkegård, hvor næsten 10.000 tyske flygtninge ligger be-
gravet. Ved at fokusere på en enkelt af disse grave – en som ikke findes i virkeligheden – fik journalisten og forfatteren Keld 
Broksø idéen til at skrive en thriller, Koldfronter om en skæbne fra dengang, som siden udvikler sig til et nutidigt europæisk 
drama i den såkaldte ”koldkrig nouveau”, der helst ikke skal ende med at blive bundfrossen.
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Dag Solstad

Generthed og værdighed

Oversat af Sara Koch

188 sider. Rosinante

NORSK MESTERVÆRK ENDELIG I DANSK UDGAVE

”DET ER FORFÆRDELIGT, MEN 
DER ER INGEN VEJ TILBAGE”

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Romanen Generthed og værdighed, 
som den norske forfatter Dag Solstad skrev helt 
tilbage i 1994, er nu endelig udkommet på dansk. 
Hovedpersonen er den lidt fordrukne gymnasielek-
tor Elias Rukla, der er midt i 50érne, og som er gift 
med Eva Linde, der engang var ualmindelig smuk 
og stadig er en flot kvinde, til trods for at hun med 
årede er blevet temmelig lasket. 

Romanen begynder, mens Rukla er ved at gen-
nemgå skoleudgaven af Henrik Ibsens ”Vildanden” 
for gud ved hvilken gang. Mens lektor Rukla filo-
soferer over de ord, som Ibsen lagde i munden på 
doktor Relling: ”Tar De livsløgnen fra et gennem-

snitsmenneske, så tar De lykken fra ham med det 
samme,” er det, som om Ibsens talerør af en doktor 
pludselig træder i karakter for Rukla, i modsæt-
ning til hvad det gør for de dorske gymnasieele-
ver, der er fløjtende ligeglade med Ruklas viden 
og kompetencer, der på dem virker gammeldags 
og bedagede. 

Paraplyraseri
Da lektoren senere går igennem skolegården i støv-
regn, nægter hans paraply at folde sig ud, hvilket 
medfører, at han under sit raserianfald smadrer 
paraplyen og overfuser de tililende elever på en 
så voldsom måde, at han frygter for sin fremtid 
som gymnasielærer. Hvilket vil være lidt af en ka-
tastrofe, da hans og Evas tilværelse bygger på den 
indtægt han har fra sit virke på gymnasiet. 

Allerede på bogens første sider læser man, at 
den tømmermandsplagede Elias Rukla endnu ikke 
vidste, at dagen kunne blive afgørende for hans vi-
dere liv, og man røber ikke for meget ved at citere 
romanens sidste sætning: ”Det er forfærdeligt, men 
der er ingen vej tilbage.” 

Undervejs har læseren fået hele historien, om 
hvordan Ruklas bedste ungdomsven, Johan, der 

var oprører og marxist, rejste til New York for at 
blive en velhavende reklamemand, mens han over-
lod sin ualmindelig smukke hustru Eva samt datte-
ren i Elias’ varetægt. Som mange af Solstads andre 
romaner er også Generthed og værdighed en bog, 
hvor man læser de 188 sider i ét hug, da den ikke 
er delt op i kapitler. Og som i det øvrige forfatter-
skab er der også her tale om både visdom og hu-
mor. Dag Solstad er og bliver én af mine absolutte 
yndlingsforfattere. Godt at denne ”gamle” roman 
endelig er kommet på dansk.

jl@kbhavis.dk

Gothersgade 157  ·  1123 København K  ·  Tlf. 33 14 07 17  ·  Åbningstider:  Man-fre: 10.00-17.30, Lør-søn: 10.00-14.00  ·   www.cykelborsen.dk

KØBENHAVNS CYKLEBØRS
Airbag til cyklister 
Kr. 1.795,-
Normalpris kr. 2.250,- 

Kraven indeholder en 
airbag, der udløses på 
0,1 sek. ved en ulykke. 

Dokumenteret forskning og tests 
viser at den giver hele otte gange 
større beskyttelse end en alm. 
hjelm. 

BRUGTE CYKLER 1/2 PRIS

RENT A BIKE
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Bente Scavenius og Bo Tao Michaëlis

Bybilleder

Kunstnernes og forfatternes København

360 sider. Strandberg Publishing   

NÅR BYEN MALES
MED POESI OG PENSLER

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Bybilleder med undertitlen 
Kunstnernes og forfatternes København er en 
genial udgivelse, hvor to eksperter, kunsthi-
storikeren Bente Scavenius og litteraturkriti-
keren Bo Tao Michaëlis, har udvalgt og sam-
menstillet 75 billeder med 75 tekster, der på 
fornem vis supplerer hinanden.

De ældste bidrag fra selve København er 
fra begyndelsen af 1800-tallet, hvor fx Jo-
han Ludvig Heibergs ”Erindrer De, det var i 
Kongens Have” fra 1836 er sat sammen med 
C.W. Eckersbergs ”Herkules-Logen i Rosen-
borg Have”, der godt nok er malet 27 år tidli-
gere, mens et uddrag fra Søren Kierkegaards 
”Forførerens Dagbog” fra 1843 er illustreret 
med Christen Købkes næsten samtidige ”Kø-
benhavn set fra Dosseringen”. Hovedparten af 
teksterne og billederne er dog af nyere dato, 
hvor fx Martin Andersen Nexøs ”Pelle Erobre-
ren” – ”Gryet” fra 1909-10 er ledsaget af Wil-
helm Marstrands ”En flyttedagsscene”, der er 
helt tilbage fra 1831, hvilket viser, at tekst 
og billede absolut ikke behøver at være sam-
tidige, hvis blot de omhandler nogenlunde 
samme tid. 

Bendtsen og Ditlevsen
Fint er det også at lade Folmer Bendtsens 

”Kyssende par i en baggård” fra 1948 ledsage 
Tove Ditlevsens tekst ”København” fra 1942. 
Når man helt frem til slutningen af 1900-tal-
let har værkets redaktører sat Knud Oddes 
”Badescene” fra 1989 sammen med Daniel 
Denciks ”Bellevue”, der er fra 1998. 

At ikke alle tekster er højlitterære, viser 
Thøger Olesens ”Bli’ væk fra vort kvarter”, 
som Peter Belli havde et kæmpe hit med i 
1970, og som illustreres af Erik Hagens ”Som-
mer i Den sorte firkant”. Og så er det gribende 

Dan Turèll-digt ”Gennem byen for sidste 
gang” faktisk skrevet i 1977 (16 år før digte-
rens død) illustreret med ”Hullet” af Husk-
MitNavn, der er fra 2008. Fra vort århundrede 
er Katrine Marie Guldagers ”Velkommen til 
Istedgade” fra 2001, som er sammensat med 
Tal R’s ”Sex Shop” fra 2013, og samme Tal R’s 
”Sortedammen” ledsager Christel Wiinblads 
”Jeg siger, jeg er fynsk”. Sidstnævnte er fra 
hhv. 2013 og 2012.

Scavenius og Bo Tao har til hvert af de 75 
kapitler skrevet en ledsagende tekst, der går 
bag om ord og billeder, og der er desuden en 
kort biografi af hver kunstner og forfatter. 
Værket er i A4 format, hvor de mange farvebil-
leder kommer helt til deres ret. Man kan håbe, 
at der ad åre vil komme en engelsk version, 
som vil vise København fra sin bedste side, 
men der er ikke pt. en planlagt sådan udgave.

jl@kbhavis.dk

København i billeder og tekst i et genialt storværk, hvor de 
største kunstnere repræsenteres med farver og fortællinger

ANMELDELSE Blandt de disci-
pliner, senior editor Jacob 
Ludvigsen behersker, er også 
klummen, en genre han har 
dyrket i talrige medier. I Clas-
sico Magasinet, der udgives 
af Danmarks sidste klub for 
CD’er, har han i en årrække 
optrådt med sine korte be-
tragtninger med den klassi-
ske musik som omdrejnings-
punkt. Et udvalg af disse 
mini-essays er nu tilgængelig 
i bogform til glæde for ken-
dere, der ikke er medlem af 
musikklubben.

Under overskriften ”For-
svar for Fyldepennen” por-
trætterer han sine Mont 
Blanc skriveredskaber med 
en sådan overbevisning, at 
man næsten må tro, at tek-
sten først er skrevet i hånden. 
Forfatteren hylder gamle dy-
der, uden at han henfalder 
til forstokket konservatisme, 
men han drømmer sig gerne 
100 år tilbage til Paris, da 
Stravinskys ”Le Sacre du 
Printemps” vakte den største 
skandale, der nogensinde har 
udfoldet sig i et koncerthus. 
Han sammenholder med, at 
Jules Amedée François Maig-
ret i netop 1913 gennemførte 
sin første sag som underord-
net sekretær ved kriminalpo-
litiet i Paris. To af Ludvigsens 
helte mødes i samme essay.

Mozart, Mozart og Mozart 
Med indledningsartiklen fra 
2006, ”Mozart og Muham-
med”, vakte forfatteren 
stærke følelser, fordi han er-
klærede, at han anså kom-
ponisten for større end pro-
feten. Sådan noget kunne 
man ikke sige for 11 år siden. 
To andre indslag er ”Mozart 
i Myldretiden” om en chauf-
før på Linje 1A og ”Mozart på 
Lossepladsen” om en dåbs-
gave i form af Mozarts sam-
lede værker på CD. Bach får 
også en hilsen med gennem-
gang af hans kaffekantate, et 
af de vittigste stykker barok-
musik.

”Spot af Spat” er et syle-
spidst angreb på DR P2, der 
overlæsser lytterne med for-
skræp til kommende pro-
grammer, og de repeteres 
igen og igen. Han kalder 

disse egenreklamer for ”sli-
met sleskeri”, og så er to-
nen da slået an. Måske ikke 
kammertonen, vel at mærke, 
men DR må døje en del kri-
tik fra det ludvigsenske vaf-
felbageri, det samme gælder 
en personage som Klaus Rif-
bjerg, der kort før sin død 
udsendte endnu et bind erin-
dringer: ”Sladrende og slud-
rende i sin ubændige trang 
til at rage op over andres 
postulerede dumhed, små-
lighed, talentløshed og in-
trigemageri svajer han nu på 
sit hjemmebyggede piedestal 
efter endnu en tour de force 
på mindernes amagerkanske 
boulevard, Rifbjerg Road”.

Udvalget af raseri og ro-
seri sluttes med en klumme 
om klummer, der giver ind-
sigt i denne journalistiske 
disciplin og de mestre, der 
har tjent Ludvigsen som for-
billeder.

Gennemgående er det 
underholdende læsning med 
kulturhistoriske detaljer, der 
vidner om en vis indsigt, selv 
om visse facts helt tydeligt er 
googlet til lejligheden. Men 
der er jo ikke noget forkert 
i at fremfinde fakta, der kan 
krydre teksten.

”Klassiske Klummer” vil 
aldrig havne på bestsellerli-
sten, men de, der kan lide en 
god æske konfekt, bliver ikke 
skuffede.

MED FYLDEPENNEN
SOM SVÆRD OG 

SKJOLD

Jacob Ludvigsen

Klassiske Klummer - Fra Mozart 

og Muhammed til Spat af Spot

128 sider, 149 kr., Olufsen Bøger

TEKST HOLGER SKYTTE



24 	 MARTS	2017	ÅRGANG	12NYHEDER		|		OMTALE 	|		ANMELDELSERBYENS BØGER

ANMELDELSE Forlaget Hovedland har udgivet en 
smuk og lærerig bog om opbrud i en 500 år gammel 
dansk kulturtradition, ”Livet i præstegården. En 
livsform under forandring”, af Kirsten Eriknauer. 
Bogen tager fat på et emne, der er særdeles aktuelt 
her i hovedstaden, hvor præsteboligen langsomt er 
ved at miste sin oprindelige funktion og betydning. 
Hvor privat er en præst

Det er i dag almindeligt for en præst at have 
kontor i sin præstebolig, men flere præster i Kø-
benhavn foretrækker at tage samtaler med menig-
heden i sognegården eller i kirken frem for under 
private former. Enkelte præster ønsker slet ikke at 
bo i en embedsbolig, hvor man bor til leje hele em-
bedsperioden, for derefter at stå uden boligopspa-
ring ved pensionsalderen. Atter andre vægrer sig 
ved at flytte i præstebolig, fordi de måske allerede 
bor godt i nærheden af børns skole og kammerater. 
Men skal en præst bo i sognet, og skal han/hun 
være parat til at modtage menigheden i præsteboli-
gen? Skal en præst tage telefonen midt om natten, 
hvis et sognebarn har anfægtelser? Holdningerne 
til hvor privat en præst har lov til at være, er me-
get forskellige. 

Vartov i København
Kirsten Eriknauer har talt med ti præster i ti præ-
stegårde rundt om i landet. Præstegårdene er ofte 
enestående kulturbærere, og bogen er spækket med 
dejlige billeder fra de smukke bygninger taget af 
fotograf Vagn Bjerre Christensen. 

En af bogens præster er den københavnske valg-

menighedspræst ved Vartov Kirke i Farvergade, 
dr.theol. Niels Grønkjær. Hans menighed er på no-
gen måder en undtagelse, da præstegården ikke 
ligger midt i sognet. Vartovs valgmenighed er vidt 
spredt ud i København og omegn, men til gudstje-
nester møder, foredrag eller koncerter er der trods 
den geografiske spredning samme fællesskabsfø-
lelse blandt sognebørnene, som hvis præsten bo-
ede blandt dem. Niels Grønkjær bor i embedsbolig 
sammen med sin kone, forfatteren Ida Jessen, og de 
bor dør om dør med mødelokaler, konfirmandstue, 
kirken og pastoralseminariet.

Studiekredse i hjemmet
Niels Grønkjær er en præst for hvem embedet er en 
sammenhængende livsform. Han har svært ved at 
skelne mellem arbejde og fritid. Hans kone delta-
ger samtidig i alt hvad hun kan, og det er vigtigt 
for ham, at de er to. Ida Jessen er altså både præ-
stekone og forfatter, og det var naturligt for dem 
at invitere hele menigheden med til deres bryllup 
i præsteboligen. 

De mener, at det at komme i præstegården skal 
være betydningsfuldt både æstetisk og samværs-
mæssigt. Det skal være noget særligt at komme i 
en præstebolig frem for på et offentligt kontor. De 
åbner deres private hjem for menigheden til stu-
diekredse og samtaleaftner, men det er et hjem – 
ikke et mødelokale, og folk skal kunne komme i 
præstens hjem, mener de.

Forfatteren besøger også ni præster i landsogne, 
og det er interessant at læse om de forskellige hold-

ninger til livet i en præstegård. For nogle er hold-
ningen den, at kl. 16 er det slut – så går præsten 
hjem til sin PRIVATBOLIG. 

Bogen kommer fint omkring problematikken - 
som sagt godt krydret med smukke fotos. En læ-
seværdig udgivelse, for de der interesserer sig for 
præstegården og dens smukke gamle kultur.

Kirsten Eriknauer

Livet i præstegården

- en livsform under forandring

Hovedland

PRÆSTEBOLIGEN ANNO 2017

TEKST JETTE R. ARENDRUP     FOTO VAGN BJERRE CHRISTENSEN

En stille stund i konfirmandstuen i Vartov
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Geir Tangen

Maestro

Oversat af Anders Johansen

367 sider. Modtryk

Keld Broksø

Koldfronter

544 sider. Egolibris

NORSK SPÆNDING
HÆVNEREN
FRA HØJHUSET

TROVÆRDIG THRILLER 
FRA DEN NYE KOLDE KRIG

ANMELDELSE Den norske debutant Geir 
Tangens krimi ”Maestro foregår i den 
norske by Haugesund, og handlingen 
begynder med drabet på en kvinde, der 
bliver kastet ud fra altanen i et højhus. 
Romanens hovedperson, journalisten 
Viljar Ravn Gudmundsson har dagen 
inden modtaget en mail, som han ikke 
tog alvorligt – en mail der varslede dra-
bet på kvinden. 

Og kort efter modtager Viljar 
endnu en mail, som forudsiger det 
næste drab. Afsenderen begrunder 
sine handlinger med, at han harmes 
over et samfund, som ikke fungerer. 
Derfor vil han straffe forbrydere, der 
har unddraget sig straffen for de mis-
gerninger, de har forvoldt. Han un-
derskriver sig Stein Åmli efterfulgt af 
to initialer og to tal. Imens arbejder 
politiets efterforsker Lotte Skeisvoll 
på at standse drabsmanden, og til det 
har Kripos i Oslo stillet politimanden 
Olav Scheldrup Hansen til rådighed 
for politiet i Haugesund. 

Magtkamp
Det fører til en magtkamp imellem 
Lotte og Olav, om hvordan opklarings-
arbejdet skal gribes an. Viljar har nogle 
år tidligere gjort sig berømt, da han 
efter et større graverarbejde afslørede 
en pædofil minister, som udnyttede 
nogle af sine unge mandlige partisol-
dater, men Viljars artikler havde fatale 
følger, og måske er der kræfter, der vil 
hævne sig på ham. 

Sideløbende med politiets og jour-
nalisternes arbejde, får læseren ind-
blik i, hvordan galningen, der er 
Maestro, som en anden komponist ar-
bejder efter partituret, og som kender 
noderne. Der er også kapitler, som går 
fem år tilbage og fortæller historien 

om den pædofile minister, der nu sid-
der i fængsel. 

Koder i kriminalromaner
Efter flere mails, der forudsiger de næ-
ste drab, bliver det klart for politiet, at 
man har at gøre med en copycat, der 
med sine initialer og tal henviser til sce-
ner i norske kriminalforfatteres bøger. 
Det er forfattere som Unni Lundell, Jo 
Nesbø, Anne Holt og Gunnar Staalesen. 
Det får Viljar til at kontakte den sted-
lige bibliotekar, for at få hans hjælp. 
Mens der sker nye drab, intensiveres 
handlingen, uden at det skal røbes 
her, hvordan efterforskningen skrider 
frem. Men det hele kulminerer med en 
højst overraskende slutning. 

Det er en fremragende spændings-
roman med et højst originalt plot. Ikke 
sært at den er blevet en succes i Norge, 
og at den er solgt til mange lande.  Pud-
sigt nok deler Geir Tangens krimi titel 
med L.S. Hiltons krimi, der udkom i 
2016 på Rosinante, og også her havde 
originaltitlen været Maistra.

jl@kbhavis.dk

TEKST JANNIK LUNN 

ANMELDELSE Keld Broksøs nye spæn-
dingsroman Koldfronter begynder i 
den tyske afdeling på Vestre Kirke-
gård, hvor næsten 10.000 krigsflygt-
ninge fra Anden Verdenskrig ligger 
begravet. Jack Wolff, en lidt sølle ek-
sistens, som er uddannet historiker, 
men som er uden arbejde, bor i en 
stuelejlighed på hjørnet af P. Knud-
sens Gade og Sjælør Boulevard i Kø-
benhavns sydvestkvarter, og han er 
vokset op hos plejeforældre i en hjem-
metysk familie i Sønderjylland. 

Under en natlig udflugt til kirke-
gården overrasker han to unge mænd, 
der taler et østeuropæisk sprog, mens 
de er i gang med at grave under en 
gravsten, hvor der står Josef Wolff, 
Obergefreiter  18/4 1899 – 1575 1945. 

Betydningsfulde breve
De to mænd slår Jack ned, og Jacks 
overbo politimanden Stefan Kushova 
Andersen, der af nysgerrighed har 
fulgt efter Jack, bliver også overfaldet. 
Det viser sig, at Josef Wolff er Jacks far, 
men hvad var det, overfaldsmændene 
ledte efter, er muligvis det brev, som 
Josef Wolff skrev i København til sine 
efterkommere kort inden sin død, og 
som Jack opbevarer i sin lejlighed. 

Næsten samtidig støder en gra-
vemaskine i Berlin på en bombe fra 
krigens tid, som eksploderer og dræ-
ber en arbejder, og i forbindelse med 
den ulykke dukker der et andet brev 
op – skrevet i februar 1945, som lå i 
et sølvetui. Det bliver videregivet til 
en forsker, som henvender sig til den 
pensionerede Andreas Wolff, der også 
er søn af Josef Wolff. 

Det viser sig, at Josef Wolff var 
ester, som gik i tysk tjeneste, efter at 
Sovjet havde invaderet Estland i 1941. 
Måske var grunden, at hans hustru 
Martha var tysker, men hende og 
sønnen Andreas blev han adskilt fra 
i krigens sidste kaotiske tid, og under 
flugten til Danmark forelskede han 
sig i en tysk sygeplejerske, Hannelore, 
som han blev gift med, og hun blev 
mor til Jack. 

Kampen for dokumenterne
I sit sidste brev fortæller Josef Wolff, 

at han har haft bankkonti og store 
landområder, som burde være værdi-
fulde, hvis de kom i hans efterkom-
meres hænder. Det er naturligvis 
disse værdier, som frister mange, spe-
cielt da de ligger i et centralt konflik-
tområde i Europa. Spændingen stiger 
i takt med, at Josef Wolffs efterkom-
mere må kæmpe for at bevare de livs-
vigtige dokumenter, og i samarbejde 
med politimanden Stefan og hans 
selvovervurderende og uduelige chef 
veksler handlingen med at foregå i 
Berlin, Tallinn, Warszawa, det vest-
lige Rusland, Sankt Petersborg for en-
delig at slutte i Københavns Sydhavn. 

Undervejs møder læseren foruden 
heltene en række virkelige forbry-
dere, som ikke skyer nogen midler, 
når det gælder om at få fat i doku-
menter, som kan sikre dem magt og 
rigdom. 

Keld Broksø skriver godt, og der 
må have ligget masser af research 
bag for at få handlingen til at virke 
så troværdig, at man tror på historien. 
En del må lade livet undervejs, men 
gudskelov er der ikke beskrivelser af 
unødig vold. 

Når man er færdig med de over 
500 sider, har forfatteren overbevist 
læserne om, at det vil være katastro-
falt for Danmark, hvis man fuldt og 
helt forlader EUROPOL-samarbejdet.
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ANMELDELSE Der er en del udgivelser 
i dag, som bevæger sig midt imellem 
biografien og skønlitteraturen. En så-
dan er professor emeritus Peter Hø-
ilunds ”Men de måtte jo dø”, som 
baserer sig på den virkelige historie 
om tjenestepigen Ane Andersdatter, 
der i 1861 som den sidste kvinde her-
hjemme blev halshugget.

Høilund starter sin bog med en 
medrivende skildring af Anes sidste 
dag i december 1861, der begynder 
om morgenen i fængslet på Blegdams-
vej og slutter ved skafottet på Rødovre 
Mark, hvor et kæmpe opløb af tilsku-
ere overværer, at skarpretteren Peder 
Schmidt foretager sin fjerde henret-
telse, og det er første gang, han skal 
halshugge et fruentimmer. 

Blodtørstig pøbel
Publikum råber bl.a. ”Gør det fruen-
timmer et hoved kortere, og jubelen 
vil ingen ende tage, da Anes hoved fal-
der ned i spanden foran hende. I de 
næste kapitler kan man læse om de 
tre nyfødte børn, hun tager livet af, 
mens den fjerde, drengen Hans Peter, 
kommer i pleje hos sin farmor og først 

efter sin konfirmation opdager, at han 
er søn af en morderske. 

Ane, der er født i Karrebæks-
minde, er i 1857 kommet i huset hos 
en vinhandler Heilbuth i Borgergade, 
da hun forelsker sig i førstemanden 
i en købmandsforretning, Niels Chri-
stian Nielsen. Det er ham, som gør 
Ane frugtsommelig, men hans mor 
vil ikke vide af, at han gifter sig med 
Ane, da det er meningen, at han skal 
arve sin fars købmandsforretning. 

Dog lykkes det for Anes veninder, 
de offentlige fruentimmere Johanne 
og Magdalene fra Gæstgivergaarden 
at overtale Ane til at give Hans Peter 
i pleje hos Niels Christians mor. 

Fortvivlelsens forbrydelse
Da Ane de næste gange bliver gravid, 
kan hun ikke overskue både at arbejde 
og samtidig have ansvaret for et spæd-
barn, så de tre næste børn slår hun 
ihjel, for det hun gruer mest for, er at 
havne på fattiganstalten Ladegaarden, 
som det skete for hendes bror. Tredje 
gang går det galt, og 15. april 1861 bli-
ver Ane arresteret og indsat i Køben-
havns Amts Arresthus. 

Man følger hele retssagen, som 
ender med, at Ane bliver dødsdømt. 
Bagefter er man desuden med til ap-
pelsagen ved højesteret, hvor dom-
men bliver stadfæstet; blandt de 
mange dommere er der stemning 
for, at Ane skal benådes, men justits-
minister Casse er benhård, og får 
gennemtrumfet, at Frederik den Sy-
vende afstår fra at benåde Ane, trods 
modstand fra hans hustru Grevinde 
Danner. 

Skoleudflugt til skafottet
En helt grotesk scene udspiller sig 
ved henrettelsen på Rødovre Mark, 
da den stedlige skolemester på Rød-
ovre Skole beordrer eleverne i 7. A. ud 
for at overvære halshugningen af Ane 
Andersdatter med det resultat, at flere 
af eleverne besvimer. 

I slutningen af bogen lader Peter 
Høilund Anes søn, Hans Peter, der 
ellers har ernæret sig som trækker-
dreng i Admiral Gjeddes Gaard, blive 
gift med Karin, der som elev på Rød-
ovre Skole havde set Hans Peters mor 
blive halshugget.

Bevares – Peter Høilund har taget 

sig visse friheder i skildringen af be-
givenhederne, han kalder også bogen 
for en roman, men i efterskriftet næv-
ner han hele sin research.

Ikke desto mindre er der tale om 
en medrivende og velskrevet beret-
ning om et mørkt kapitel i dansk rets-
historie.

jl@kbhavis.dk

Peter Høilund

Men de måtte jo dø  

187 sider. Haases Forlag

SOCIAL TRAGEDIE
FRA BORGERGADE
ANE ANDERSDATTER BLEV SOM DEN SIDSTE KVINDE HALSHUGGET PÅ 
RØDOVRE MARK I 1861. GRIBENDE ROMAN FRA DET VIRKELIGE LIV
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ANMELDELSE Helene Turstens Sand-
grav begynder, da niårige Amelie er 
på vej hjem for at hente noget, hun 
skulle bruge ved det årlige Lucia-op-
tog på skolen. Hun når ikke bussen, 
men får et lift af Kristoffer Sjöberg, 
en ung indadvendt nørd, som Ame-
lies veninde Tuva kender. Imidlertid 
vender Amelie ikke tilbage til skolen, 
og Kristoffer fastholder, at han satte 
hende af ved hjemmet. 

Kriminalinspektør Embla Ny-
ström og hendes kolleger sættes på ef-
tersøgningen, da Amelie er som sun-
ket i jorden. Politiet henter Kristoffer 
Sjöberg ind til afhøring. Han bor hos 
sin far Olof på gården Breidablick. 
Der har Olof Sjöberg et bilværksted 
med speciale i gamle amerikanerbi-
ler, hvor også Kristoffer arbejder, men 
afhøringen slår fast, at Kristoffer har 
et vandtæt alibi. 

Viggo er væk
Da Ted Andersson fra den samme 
by Strömstad på den svenske øst-
kyst nogle dage senere melder sin 
seksårige søn Viggo forsvundet, går 

den helt store eftersøgning af de to 
børn i gang, og viceområdechef Roger 
Wilén bliver også tilkaldt. 

Politiet antager, at der er en 
sammenhæng imellem de to for-
svindingssager, og de gennemtra-
wler hele området sammen med fri-
villige fra Missing People udstyret 
med hunde, men det eneste man fin-
der er en myrdet politimand, Viktor 
Jansson, der er blevet slået ihjel med 
en ret tung stump genstand. Stem-
ningen i den lille by er ubehagelig, 
og mistanken hos befolkningen ret-
ter sig mere og mere imod Kristof-
fer. Helt galt går det, at Breidablick 
sættes i brand, og Olof Sjöberg bli-
ver fundet død, mens Kristoffer er 
bevidstløs og hårdt kvæstet efter at 
have været udsat for ekstrem vold. 
Amelia og Viggos fædre Johannes 
Holm og Ted Andersson bliver begge 
fængslet på mistanken om, at de står 
bag brandattentatet. Bl.a. kan man 
se på en videooptagelse fra en tank-
station, at de fyldte diesel på en ben-
zindunk, som de havde med i den bil, 
de kørte i, til trods for at denne bil 

kørte på almindelig benzin og ikke 
på diesel. 

Drama i strandvillaen
Ret sent under opklaringsarbejdet går 
det op for efterforskerne, at de to sager 
om bortførelserne måske slet ikke har 
noget med hinanden at gøre. 

Når romanen hedder Sandgrav, 
skyldes det, at Olof Sjöberg i sin tid 
købte en grund ude ved kysten, et 
sted der hed Sandgrav, og her havde 
han et sommerhus kaldet Strandvil-
laen. Da politiet samarbejder med 
Olofs søster Eva i forbindelse med 
Olofs død, tilbyder hun, at de tilrej-
sende politifolk kan blive installeret 
i Strandvillaen, mens de arbejder på 
sagen, og her kommer der til at ske 
nogle dramatiske ting. 

Ikke langt derfra i Vasseröd ar-
vede Ted Andersson en ødegård ef-
ter sin far, og den spiller en vis rolle 
i opklaringsarbejdet. Hvordan de to 
børns forsvinden efterhånden bliver 
opklaret, skal ikke afsløres her, men 
spændingen opretholdes hele vejen 
igennem, og plottet er godt fundet på. 

Helene Tursten, der tidligere har 
skrevet krimier med kriminalinspek-
tør Irene Huss som hovedperson, har 
med Sandgrav skrevet sin efter min 
mening hidtil bedste. Jeg vil gerne 
læse mere om Embla Nyström.

jl@kbhavis.dk

TEKST JANNIK LUNN

Helene Tursten

Sandgrav

Oversat af Charlotte A.E. Glahn. 

383 sider. Lindhardt og Ringhof 

SVENSKE GYS I TOPKLASSE 
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(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 fl ere af følgende bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, 
brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet. Ikke-almindeligt: Tilstoppet næse især efter hyppig eller langvarig anvendelse. Sjælden: Gastrointestinalt ubehag. Meget sjælden: Systemiske, allergiske reaktioner (angioødem, udslæt, kløe) rastløshed, søvn-
løshed, 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 indholdsstof-
ferne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller ved kronisk infl ammation i næsen med meget tør næseslimhinde (rhinitis sicca eller atrofi sk rhinitis). Bør kun anvendes af gravide og i ammeperioden efter aftale med lægen. Anvendes med 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-infl ammatorisk) 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: Alvor-
lige 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

Smerte lindring?
På apoteket kan vi hjælpe dig med at fi nde den type smertestillende middel, 
som passer bedst til dig og din smerte.

Tør vinterhud?
I frostvejr bliver luften ekstra tør og sam-
men med blæst, kan det få din hud til at 
udtørre. Derfor er det en god ide med god 
hudpleje.

Rygestop?
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.

Forkølet?
Forkølelse er en virusinfektion, der 
skal bekæmpes af kroppens eget 
immunforsvar, men du kan gøre 
noget for at lindre symptomerne.

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.

Spørg 
bare os…

for nikotinerstatning. På apoteket hjælper vi for nikotinerstatning. På apoteket hjælper vi 
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På apoteket kan vi hjælpe dig med at fi nde den type smertestillende middel, 

Forkølelse er en virusinfektion, der 
skal bekæmpes af kroppens eget 

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.

Zymelin® 
Næsespray mod 
tilstoppet næse ved 
forkølelse og bihulebe-
tændelse. 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. 

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.

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

Venlig hilsen

Tine Wiboltt
Apoteker på København 
Vaisenhus Apotek

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

Spar 20% på udvalgte produkter Gælder fra den 27. februar til den 19. marts 2017

Decubal clinic cream, 
250 g

Decubal clinic cream, 
100 g

Lactocare baby, 
7,5 ml.

Danatekt Shampoo, 
250 ml.

APOVIT Omega-3, 
120 stk.

Danatekt Fedtcreme, 
250 ml.

Lactocare kids, 
30 stk.

APOVIT 50+, 
200 stk.

*Priserne gælder fra 27. februar – 19. marts 2017, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.


