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TEKST CAMILLE BLOMST    

ANBEFALING  Anders Klarlund har tid-
ligere været spillefilminstruktør. Nu 
er han primært forfatter i kompagni-
skab med skrivemakkeren Jacob Wein-
reich. Sammen optræder de på krimi-
hylderne enten som A.J. Kazinski eller 
Anna Ekberg.

Alene i Danmark har fyrene afsat 
400.000 eksemplarer og er solgt til ud-
givelse i 20 lande. 

Efter denne introduktion må det 
være rimeligt, at anbefalingen af An-
ders Klarlunds solodebut “Samtaler 
jeg har haft med min kone” bliver 
bedømt ud fra et professionelt vilkår, 
og ikke debutantens.

For at yde bogen retfærdighed skal 
den med det samme kategoriseres 
som underholdning. Med dét menes 
i al godmodighed, at den kan læses 
uden, at man får ødelagt humøret og 
at den ikke følger en romans klassiske 
forløb og forløsning.

Carmen og Anders. 
Bogens tema er “voksen kærlighed” li-
gesom titlen på Anna Ekberg krimien. 
Fantastisk, at en mand tager det emne 
ærligt op. Hovedpersonerne Carmen 
og Anders er arketyperne på kærlig-
hed mellem en voksen mand karrie-
re-vatter og en kvinde på vej i over-
gangsalderen i samtidens København.

Anders i bogen er tæt på forfatte-
ren Anders, man kan google sig til, at 
han også er blevet skilt fra kone og to 
børn fordi, han har mødt “Carmen”, 
der gør ham helt elektrisk. 

Det er en god historie. Den mo-
derne mand, der endelig er voksen 
med penge, karriere og selvværd nok 

til, at han vil have byens dejligste 
kvinde. 

Han vil opleve den unyttige, ho-
vedløse smaksforelskelse, som han 
stadig kan nå og måske har ret til. 

Han vil kaste sig ud på dybt vand 
og elske en kvinde for hendes kvin-
delighed og ikke bare for en flirt eller 
fordi, man fik børn sammen. 

Tendens tanker
Anders Klarlund udlever denne man-
dehørm i København lige nu. Hans 
tanker er aktuelle, men han får ikke 
formidlet fornuften i at falde pladask 
for Carmen. Han formår ikke at få læ-
seren til at forelske sig blindt i hende. 
Sådan en figur skal lægge ud med at 
være levende og uimodståelig. Først, 
når man er dybt betaget, begynder 
hun at blive hypokonder og kedelig.
Det svært at skabe den magiske mane-
ater på papir. Men forfatteren Morten 
Brask skrev sådan en kvinde frem i 
“En dreng og en pige” så man forstod 
ham og græd med ham, da han stod 
uden sin kvinde og sine børn. Stoffet 
var også taget fra hans eget liv, men 
han havde brugt år på at håndplukke 
ordene.

Mand og kvinde hver for sig
Carmen og Anders vil ikke flytte sam-
men og lege “dine børn og mine børn”. 
Det er den nye tendens. De vil bo hver 
for sig og have romantiske møder frem 
for triviel hverdag, hvor forelskelse 
hurtigt bliver afløst af vaner og snak 
om sygdomme og familieproblemer. 
Det er super moderne at være så vok-
sen, at man gerne vil have et privatliv 

og nøjes med at kæreste, når man har 
overskud.

“Samtaler jeg har haft med min 
kone” har desværre ikke nok af det 
man sukker efter: Hudløs åbenhed 
om at være forelskede i hinanden i 
en alder, hvor andre nøjes med tryg-
hed frem for at fange flammen. 

Carmen og Anders vælger Køben-
havn og hinanden og tiden skriger på 
den fortælling, hvorfor gør de det? 
Hvor får de modet fra? Hvad sker der 
inde i dem? Og kan de holde fast i 
forelskelsen eller fosser det med hjer-
teblod også i familierne, der led ne-
derlaget?

Drevet af dialoger
Bogen består især af samtaler mellem 
Anders og Carmen. Hovedbestandde-
len er dialog fra hans private notesbog. 
Men det bliver ikke medrivende, for 
kunsten, når man skriver replikker, 
er, at konstruere hver eneste replik 
troværdigt, men med undertoner, der 
tjener til fremdrift og gavner dramaet. 
Man savner fortællelyst, det bliver me-
get refererende (sådan noget, der skal 
overstås), hvilket gør læseoplevelsen 
billedløs. 

En forfatter skal give læseren bille-
der, i modsætning til på film, så kan 
man ikke bare overlade en god idé 
til filmholdet og lade kostumer, re-
kvisitter, lyde, instruktør og spillerne 
vække følelserne hos modtageren. 

For lidt sex
Potentialet i det store romantiske spil 
og spind mellem Anders og Carmen 
bliver ikke foldet ud. 

Men hvad næsten er værre er, han 
forurener genren med godbidder fra 
hovedstolen, skæve minder og spøjse 
personer fra barndommens hjemegn. 
De kunne blive til uforglemmelige bi-
personer i en stor episk fortælling i ste-
det for at stå som referatets grå skygge 
uden satire eller sødme. 

Idé og pointe er fantastisk, men der 
skulle have været digtet og nusset om 
sproget, så det fik toner og melodi, san-
selighed og skarpe kanter. 

Fortællingen mangler romantik, 
sitrende magnetisk sexuel tiltræk-
ning mellem to nyforelskede voksne 
og grundtonen skulle ikke have været 
referatet, for det kaster en grå skygge 
over et spændende hverdagseventyr.

cb@kbhavis.dk

Anders Klarlund

Samtaler jeg har haft med min kone

Politikens forlag, 285 sider
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TEKST JANNIK LUNN  

ANBEFALING  En stor del af Danmarks 
tidlige industrialisering foregik på 
Amager, og udviklingen skete tit i 
sammenhæng med de militære be-
hov, fremgår det af kulturhistorike-
ren Tommy P. Christensens Amagers 
industri – begyndelsen. 

Øen med stank og møller
Det var her kong Christian den An-
den inden sin død i 1523 havde in-
viteret hollænderne op og da meget 
af den ildelugtende og forurenende 
produktion fra de mange fabrikati-
onsvirksomheder, der så dagens lys 
i begyndelsen af 1700-tallet, ikke var 
velset inden for hovedstadens volde, 
var det nærliggende at henvise den 
til forstæderne og til Christianshavn 
og resten af Amager. Bl.a. blev der 
opført et utal af møller, det være sig 
både trædemøller, betjent af enten dyr 
eller mennesker, og vindmøller – de 
såkaldte stubmøller, mens datidens 
mange vandmøller blev anlagt nord 
for København fx ved Mølleåen. Olie-
møllerne var nødvendige i forbindelse 
med den sæbe, der blev tilvirket på 
de såkaldte sæbesyderier, og en mølle 
som Fredens Mølle, der fik navn ef-
ter afslutningen på Den store Nordi-

ske Krig i 1720, fik en afgørende be-
tydning. 

Affald og latrin
Da englænderen Joseph Owen i 1833 
fik patent på Patentgødning, hvor ho-
vedingredienserne var ler, latrin, dag-
renovation og benmel, og hvor Owen 
fra 1852 begyndte at producere super-
fosfat og importerede fosfater, noget 
der i 1890-erne gjorde, at Sundbyerne 
blev opfattet som en sundhedsrisiko 
for hovedstaden. Netop en mand som 
Joseph Owen var en fremsynet mand, 
der fandt anvendelse for de store af-
faldsmængder og den natrenovation, 
der i sidste del af 1700-årene hobede 
sig op uden for Christianshavns Vold, 
og som kunne danne grundlag for ke-
misk industri. 

Sømænd og væversker.
Længere ude på Amager blev hjem-
sted for både Kastrup Værk, der for-
uden at være kalkbrænderi, også fik 
privilegium til at brygge øl, brænde 
brændevin og brød til udsalg for de 
arbejdere, der var beskæftiget ved vær-
ket. Dertil kom Kastrup Glasværk, der 
fra midten af 1800-tallet stod for pro-
duktionen af bl.a. mundblæste flasker, 

da denne blev nedlagt på Holmegård. 
Endnu længere ude på Amager i Dra-
gør var hovedparten af den mandlige 
befolkning beskæftiget i søfartsrela-
terede erhverv, mens såvel sømands-
koner og -enker, som der var mange 
af, havde deres vigtigste arbejde som 
vævere, da næsten alle hjem havde 
en væv stående i de lavloftede stuer. I 
1743 blev der optalt 167 væve i Dragør. 
Mange af disse væversker fik garnet 
udleveret på Søkvæsthuset, hvor de ef-
terfølgende afleverede det i ruller i et 
bestemt alenmål. 

Små og store virksomheder.
En af de ældste industrier på Amager 
var rebslageriet, hvor Jacob Holm & 
Sønner fremstillede tovværk til bl.a. 
flåden i Danmarks største lukkede 
reberbane, en teglbehængt, brædde-
beklædt bindingsværksbygning med 
den fornødne længde til at kunne slå 
en fuld længde trosse på over 200 me-
ter. Jacob Holms fabrikker på Amager 
og Christianshavn var en af den tids 
helt store civile arbejdspladser med 
mellem 571 og 786 ansatte – alt ef-
ter årstiderne. Helt modsat havde en 
lille virksomhed som Gustav Adolph 
Lindbergs lille papirfabrik i Sundby-

vester, der fremstillede genbrugspapir 
(makulatur) kun tre ansatte. 

Amagers industri er forsynet med 
mange gode illustrationer – og den 
kan på mange måder ses som et godt 
supplement til bogen om Christians-
havn, der udkom for nyligt, og hvor 
man bl.a. kan læse om Amagers nok 
største virksomhed Burmeister & 
Wain, der kun er meget perifært om-
talt her.

jl@kbhavis.dk

Tommy P. Christensen

Amagers industri – begyndelsen 

Gennemillustreret. 144 sider. 

Olde Cranich Hamneda

INDUSTRIALISERINGEN 

PÅ AMAGER
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TEKST JANNIK LUNN

DANMARKSHISTORIEN 

PÅ VRANGEN
ANMELDELSE  Årets bog i forbindelse 
med Golden Days er Poul Duedahls 
Velkommen på bagsiden, der udgi-
ves sammen med Gads Forlag. Det 
er en forunderlig bog om de men-
neskelige vildfarelsers historie – 
om originaler, der for det meste 
blev gemt væk, så de ikke greb ind 
i den almindelige samfundsorden, 
men det er også en bog om sære eks-
perimenter, der mislykkedes. 

Lidenskabelige opfindelser
Værket er delt op i hovedkapitler 
om slaveri, tugtelser, underlivet, 
trosbekendelser, lidelser, døden og 
lidenskab, hvor man under sidst-
nævnte finder forskellige opfindel-
ser, der enten ikke blev til noget 
eller endte i total fiasko. Fx ingeni-
øren Søren Hjorth, der gennem en 
menneskealder byggede videre på 
det, som skulle blive til en evigheds-
maskine, hvilket han absolut ikke 
var ene om. Men der var også gar-
disten Ole Johansen Winstrup, der 
tegnede en 10 meter lang ubåd med 
navnet Hvalfisken, hvorfra dykkere 
skulle kunne bore hul i bunden af 
fjendtlige skibe, så de sank. Det 
var i 1808 altså mere end halvan-
den hundrede år før, en vis Peter 
Madsen byggede sin egen ubåd. Et 
par år inden havde en købmand fra 
Ringkøbing udtænkt prototypen på 
en flyvemaskine, som han slæbte op 
på taget af sin købmandsbygning. 
Han spændte monstrummet på ryg-
gen og blafrede med vingerne som 
en kæmpefugl – og fløj de få meter 
lukt ned i møddingen. 

Frenologiens spæde start
Når det kommer til originaler, er én 
af dem, der bærer prisen, fængsels-
læge Carl Otto fra Christianshavns 
Straffeanstalt. Han fik skarprette-
ren Nicolai Raunholdt til, mod be-
taling, at lægge hoveder til side, så 
han kunne undersøge forbrydernes 
kranier, der bl.a. viste, at ”det store 
baghoved, den lave isse og den lille 
snævre pande” viste, ”at organerne 
for de lavere tilbøjeligheder var 
stærkt udviklede, mens de for for-
standsevnerne og de moralske følel-
ser var overordentlig små”. Samme 
Carl Otto grundlagde et frenologisk 
museum med hele 30 forbryderho-
veder, som senere blev overdraget 

til Københavns Universitet, hvor 
det blev opstillet til brug for de læ-
gestuderende.

Kvaksalveri og malaria i Maribo
I kapitlet om lidelser, får man et uhyg-
geligt billede af 1800-tallets galeanstal-
ter, hvor man opbevarede alle former 
for afsindige fra åndssvage til sinds-
syge, vanføre, døvstumme og epilep-
tikere. Man får også en forklaring på 
ordet kvaksalver, der egentlig betyder 
kviksølvsalver, da netop kviksølv var 
et meget benyttet medikament, som 
kunne købes uden recept og bl.a. blev 
benyttet mod syfilis, som var meget 
udbredt på den tid. Desværre havde 
kviksølv den virkning, at den i de for-
kerte mængder nedbrød de bløde dele 
i ansigtet nøjagtigt som selve sygdom-
men, og patienterne derfor måtte gå 
rundt vansirede, med væskende og il-
delugtende sår resten af deres liv. 
For at blive lidt ved sygdom opstod 

der i 1800-tallet en malariaepidemi, 
der visse steder bl.a. på Lolland, ko-
stede flere menneskeliv end den se-
nere mere omtalte koleraepidemi. Fx 
i Maribo amt var omtrent halvdelen af 
befolkningen ramt, hver tiende døde, 
og i de år døde der flere i Danmark, 
end der blev født. 

Selvtægt, sært barselsgilde 
og måneskinsarbejde
Det kan virke sært, når man taler om 
de gode gamle dage, for flere steder i 
landet var selvtægt så udbredt, at det 
nogle gange ligefrem udviklede sig til 
lynchninger. Bogen har en del med 
om døden, og her er der flere grote-
ske hændelser, fx omkring et barsel-
sgilde, hvor gæsterne fik lagt så me-
get overtøj på den nyfødtes vugge, at 
barnet blev kvalt. Det gav dog ingen 
forstyrrelse i arrangementet, gæsterne 
dansede til den lyse morgen. Mere al-
vorligt var det, da en overgraver i 1816 

på sit dødsleje indrømmede, hvordan 
graverne havde plyndret grave, stjå-
let både værdigenstande og kister og 
endda i et tilfælde var kommet til at 
vække en død kvinde, som kun var 
skindød, hvorefter de slog hende ihjel 
med spaden. I alt otte gravere havde på 
den måde gennem lang tid haft ekstra 
måneskinsarbejde. 

Kyssesekt på Mors
I den mere festlige del af bogen, er be-
retningen om en kyssesekt, der fand-
tes på Mors ved indgangen til 1800-tal-
let. Her kom næstekærligheden til 
udtryk gennem guddommelige kys 
og hellige samlejer. Det var apostlen 
Paulus’ afskedshilsen i Romerbrevet i 
Det Nye Testamente, der havde anspo-
ret gårdejer Jens Storgaard til at grund-
lægge sin kyssesekt. Han forkyndte sin 
lære til stor forargelse for den lokale 
sognepræst, og han forsvarede drik-
keri ud fra andre skriftsteder og be-
nægtede, at der var forskel på kødets 
og åndens gerninger. 

Et andet kapitel fortæller om den 
kun én meter høje hofnar Mikkel 
Hüttmann, der virkede på Augusten-
borg Slot, indtil han døde kun 23 år 
gammel, hvorefter hertugen anskaf-
fede sig en ny hofnar. Som det for-
håbentlig fremgår af ovenstående, er 
Velkommen på bagsiden en yderst 
underholdende bog med mange fine 
illustrationer.

jl@kbhavis.dk

Poul Duedahl

Velkommen på bagsiden

Gennemillustreret 383 sider. Gads Forlag
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Hatte - siden 1857
Stil, med smil.

Åbningstider:                                                                                           
Mandag: Lukket                                                                        

Tirsdag - fredag: 11:00 - 17:30                                                            
Lørdag: 11:00 - 15:00                                                            

Søndag: Lukket  

Købmagergade 5

1150 København K

      3313 6270 

info@petitgas.dk

Borsalino, Mayser, Stetson, 
Tesi, Jonathan Richard, City Sport,  

Wigéns, CTH, Wegener, Randers Handsker, 
Salon &  Splendid.

OPGØR MED 
SOCIALDEMOKRATIET
TEKST JANNIK LUNN

ANBEFALING  Udover at ville 
retfærdiggøre sit farvel til So-
cialdemokratiet og sin ind-
meldelse i Dansk Folkeparti, 
har jeg lidt svært ved at se, 
hvad Ole Hyltoft vil med sin 
bog Indefra med undertitlen 
Portrætter af politikere og an-
det godtfolk fra tiden der gik. 

Verbale tæsk deles ud
For snart mange år siden var 
Julius Bomholt Danmarks før-
ste kulturminister, og ham 
var Ole Hyltoft ministersekre-
tær for. I bogens sidste kapitel 
møder Hyltoft sin nok eneste 
helt i bogen, Julius Bomholts 
spøgelse, der går rundt om 
natten i sit gamle ministe-
rium, og sammen fører de to 
en samtale om kultur. 

Ellers er der ikke meget 
ros til de socialdemokrater, 
der portrætteres. I portrættet 
”Lykkeprinsen, der forulyk-
kede”, som handler om Jens 
Otto Krag, kalder Hyltoft J.O. 
Krag en dygtig politiker, men 
ikke et dygtigt menneske. Og 
så er der ellers verbale tæsk 
til tidligere ministre som Mo-
gens Lykketoft og Ritt Bjerre-
gaard i kapitler, der er fyldt 
med forskelligt gossip. Fx 
nævner Hyltoft, hvordan en 
fotograf på Aktuelt, hvor bo-
gens forfatter en tid var kul-
turredaktør, kom tilbage fra 
en fotoopgave hos den nye 
unge undervisningsminister 
og benovet fortalte, at han 
netop havde rejst sig fra Ritts 
seng, og hvordan fotoseancen 
på ministerens foranledning 
havde udviklet sig opløf-
tende. I resten af dette kapitel 
skildrer Hyltoft en ambitiøs 
og grisk minister, som var 

usolidarisk over for sit parti, 
men slap fra det med karri-
eren i behold, bortset fra, at 
hun ikke nåede sidste trin på 
stigen, der fører til formands-
posten og statsministeriet. 

Hyltofts svovlpøl
I ”Et geni i spidsen for lan-
det” fremhæves Viggo Kamp-
manns dygtighed, men også 
de efterhånden velkendte hi-
storier om Kampmanns uden-
omsægteskabelige eskapader 
skal naturligvis luftes endnu 
en gang. Anker Jørgensen bli-
ver fremhævet som den lige-
fremme statsminister i mod-
sætning til sine teknokratiske 
forgængere, men Hyltoft skri-
ver også, at Ankers passivitet 
over islams ideologi var både 
naiv og storsnudet. Lykketoft 
bliver også slæbt igennem 
Hyltofts svovlpøl på grund af 
hans ros til massemorderen 
Mao og hans fryd over Fidel 
Castros charmerende sam-
basocialisme, og da Lykketoft 
ved et møde ikke umiddelbart 
har lyst til at gribe Hyltofts 
fremstrakte hånd, får læse-
ren at vide, at Hyltoft næsten 
aldrig bærer nag. 

Et meget underligt kapi-
tel handler om den tidligere 
tv-avis vært Paul Zebitz og 
hans tandlægehustru, Lis, 
der er naboer, og hvor hun 
på et tidspunkt lægger an på 
Hyltoft og placerer hånden på 
hans lår, og fører den længere 
og længere op mod skridtet, 
idet hun spørger: ”Bliver du 
ikke liderlig, når jeg gør så-
dan?” Hyltoft siger: ”Nej, det 
gør jeg ikke,” hvortil hun re-
plicerer: ”Det er mærkeligt, 
det gør jeg.”  Efterfølgende 

skildrer Hyltoft, hvordan 
hun fulgte med i tilblivelsen 
af hans digtsamling Skabt af 
ild, og hvordan hun kunne to 
strofer, som hun citerede igen 
og igen. Da hun døde som 40-
årig, talte Zebitz, der i mel-
lemtiden var blevet præst, 
over hende, og her citerede 
han de to Hyltoft-digte, der 
havde betydet så meget for 
hende. 

Om sit farvel til Socialde-
mokratiet skriver Ole Hyltoft: 
”Jeg meldte mig ud af Social-
demokratiet og ind i Dansk 
Folkeparti, der i disse år 
ydede en pionerindsats i is-
lamkritikken.” I bagsidetek-
sten står der: ”Hyltofts por-
trætter er åbne, fordomsfrie 
– og et par af dem ganske 
udfordrende.” Tja. I disse ti-
der, hvor hans gamle parti 
lægger sig tættere og tættere 
op ad hans nye ståsted, kan 
det være ganske forfriskende 
at få den ægte vare, og den 
vil muligvis glæde dele af høj-
refløjen.

jra@kbhavis.dk

Ole Hyltoft

Indefra - Portrætter af politikere 

og andet godtfolk fra tiden der gik

160 sider, Hovedland
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ALBERTES 
POETISKE 
ERINDRINGSBOG

ANMELDELSE  ”I vores familie er alle skilt og 
gift igen gennem to-tre generationer. Det be-
tyder mange ekstra voksne, som man knytter 
sig til, hvis kemien er der. En af dem er An-
ders. Min fars første kones nye mand. Vi læ-
rer at sige ”min fars anden kones nye mand” 
og andre indviklede relationer til folk, der 
spørger nysgerrigt. Så holder de op.” 

Det skriver Alberte Winding i sin smukke 
erindringsbog Kastevind, hvor hun også for-
tæller om storebroren, som var hendes gud-
dommelige forbillede i alting: ” I en lang pe-
riode øver jeg mig i at stå op og tisse, indtil 
jeg opgiver, fordi det gør mor træt. Men jeg 
vil gerne være Aske eller en, der ligner ham.” 
Alberte fortæller om sin barndom skiftevis i 
København og på Ærø, og man mærker den 
store kærlighed til hendes far, der, da hun 
var lille, lugtede af tobak og af oliemaling, 
af terpentin, af kaffe: ”Jeg elskede ham, fordi 
han var alle de farver, verden var, han havde 
dem på tøjet, og han malede dem, og sådan 
skabte han verden. Alberte fortæller også om, 
hvad hendes mor lærte hende, inden hun tog 
sit eget liv. 

Hun fortæller om barndommens venner 
og veninder, om at ride og meget andet, ikke 
mindst den musik, hun lytter til. Hendes far 
lærer hende senere at læse bøger om esoteri-
ske emner, bl.a. Carlos Castanedas bøger om 
mødet med en indianer og hans rejser på me-
skalin, den tids magiske realisme, og farens 
nye kone Elin forsvinder ind i en bog, hun 
kalder Halebjørnens klud, da Alberte besø-
ger ham. Senere sluger Alberte også Halebjør-
nens klud-trilogien. Alberte Windings meget 
charmerende bog slutter på Ærø, hvor hun 
først kommer nogle år efter, hendes far er 
død. ”Vi har alle mistet. En far, en bror, en 
ven. Alle har også mistet min far, for han er 
portrætteret på fotos, folk har gemt, og han 
findes i deres historier. De var også med i fars 
historier, og deres forældre, og endda deres 
hunde, er med i mine.” Når man læser det, 
hører man næsten Thomas Windings gud-
dommelige stemme. 

jl@kbhavis.dk

Alberte Winding

Kastevind - Erindringsglimt fra en barndom

142 sider. Rosinante
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ANBEFALING  Alex Karl Morells 
”Glasnøglen” er en slags domme-
dagsroman, der handler om nogle 
sære begivenheder, som sker for-
skellige steder på kloden, og som 
inddrager to danskere, ornitologen 
Kathrin Lindgaard og journalisten 
Jesper Bastholm. 

Fuglenes sære adfærd
Kathrin er foruroliget, da hun ikke 
synes, at fuglene opfører sig, som 
de plejer, fx flyver en krage ind 
i hende, mens hun kommer cyk-
lende, og den falder efterfølgende 
til jorden med en brækket vinge. 
Næsten samtidig læser hun en 
artikel om, hvordan døde fugle i 
massevis er faldet til jorden både 
i Sverige og i USA, hvilket har sat 
vilde spekulationer i gang om, at 
apokalypsen er nært forestående. 
Hun kontakter sin gamle ven Paul 
i Delaware i USA, og sender ham 
nogle fotos, hun har taget. Paul op-
fordrer Kathrin til at besøge ham, 
hvilket hun siger ja til. 

Og i Thailand har Jesper også 
observeret, hvordan fugle opfører 
sig underligt og har bygget rede 
i et sammenskredet jordfaldshul. 
Det har han skrevet om i en arti-
kel, og derfor kontakter Kathrin 
ham via Facebook, hvor de korre-
sponderer omkring fuglenes sære 
adfærd. 

Konspiration?
Kort efter og nogenlunde samtidig 

får både Kathrin og Jesper besøg 
af landenes efterretningstjenester, 
der midlertidigt beslaglægger de-
res computere og i øvrigt er meget 
interesserede i deres Facebook-kor-
respondance. Da Jesper på stran-
den i Phuket i Thailand finder en 
strandvasker, finder han i lommen 
på liget et usb-stik, der er inde i 
en slags glasnøgle, men da han 
forsøger at finde ud af, hvem den 
døde er, opdager han at indholdet 
på usb-stikket er krypteret. Stærkt 
foruroliget flygter Jesper fra Thai-
land til Grand Canyon i USA, og 
da Kathrin også begiver sig over 
Atlanten, er hun først sammen 
med Paul på et motel i Baltimore, 
og han er overbevist om, at det er 
det amerikanske militær, der eks-
perimenterer på deres center i Ma-
ryland.  

Imens kontakter Jesper Global 
Institute for Climate, Health and 
Social Issues for at skrive en artikel 
om dem. Her ser han til sin overra-
skelse, at astrofysikeren Hilda Fitz-
geralds navneskilt er ved at blive 
taget ned, og da han senere goog-
ler hende, er hun pist væk. Da Ka-
thrin og Paul endelig er samlet, er 
tiden inde til at bryde ind på cen-
tret, og i mellemtiden har Jesper 
via en tidligere ansat på instituttet 
fundet frem til, at strandvaskeren 
fra Thailand var russeren Mikhail 
Beketov, som var forsker på Global 
Institute for Climate, Health and 
Social Issues. 

Hvordan det går med indbrud-
det og videre frem skal ikke røbes 
her, men dramaet fortsætter og fin-
der sin afslutning i Columbia, hvor 
en ultimativ deadline er ved at 
rinde ud! Glasnøglen er en fin titel 
på denne superspændende konspi-
rationskrimi og deler jo samtidig 
navn med Skandinaviens fornem-
ste kriminalpris. Forfatternavnet 
Alex Karl Morell er et pseudonym 
for to kendte danske forfattere, 
og, uden i øvrigt at have noget at 
gøre med handlingen, har forfatte-
ren Ib Michael skrevet forord. Man 
kan også, hvis historien skal sættes 
i bås sige, at der er tale om en kli-
makrimi. Og fremragende under-
holdning er der tale om. Læs den! 

jl@kbhavis.dk

Alex Karl Morell

Glasnøglen

Med forord af Ib Michael

320 sider. Bindslev
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ARKTISK 
MESTERVÆRK

BEDSTE BIND 
I OXEN-SERIEN

ANMELDELSE  Med Nordhavet har 
den britiske forfatter Ian McGuire 
skrevet en fantastisk roman, der 
lægger sig tæt op ad spændings-
genren. 

Strabadserende tur ved Grønland
Den foregår i 1859, da hovedperso-
nen Patrick Sumner får hyre som 
skibslæge på hvalfangeren Volun-
teer, der er på vej med kurs mod 
Grønland. Han har tidligere gjort 
tjeneste i den britiske hær, hvor 
han var udstationeret i Indien, men 
vendte hjem med et noget blakket 
ry. Imidlertid var han billig, og der-
for engagerede ejeren af Volunteer, 
Jacob Baxter, ham sammen med 
kaptajnen Brownlee, der tidligere 
havde fået sit forrige skib Percival 
mast til pindebrænde af et isbjerg. 
Volunteer stævner ud fra Hull med 
kurs mod Lerwick, hvor Baxter har 
engageret en samling shetlændere, 
der er både hårdtarbejdende, ivrige 
og lydige. 

Ved Disko sætter skibet sig fast 
i en isbræmme, og imens får de 
øje på en isbjørn, som de skyder, 
efter at have sat en hvalbåd i van-
det - mest for at få fat i dens unge - 
men inden moderbjørnen dør, når 
den at flå armen af én af roerne, 

som dagen efter dør af sine kvæ-
stelser. Dog får de fat i ungen, som 
de spærrer inde i en tønde. 

Misbrug, drab og forlis
Næste gang Sumner kommer i 
funktion som læge, er da skibsdren-
gen Joseph Hannah bliver syg, og 
her opdager Sumner, at drengen er 
blevet misbrugt seksuelt. Da dren-
gen efterfølgende bliver kvalt, be-
skylder mandskabet hinanden for 
at have dræbt drengen, men det en-
der med at tømreren Henry Drax 
bliver udpeget som den sandsyn-
lige drabsmand, og han bliver lagt 
i lænker. Det sker imidlertid først 
efter, at Drax har slået kaptajnen 
og den næstkommanderende ned, 
og efter at kaptajnen også er død. 
Da Volunteer bliver skruet i stykker 
af isen, lever mandskabet en tid på 
isen med håbet, om at komme om-
bord på et andet skib, Hastings, der 
dog også forliser. Der følger nogle 
uhyggelige beskrivelser af tiden i et 
telt på isen med svindende madfor-
syning og tiltagende kulde. 

Hvad der videre sker på dette 
togt, skal ikke røbes her, men 
stadig er morderen Henry Drax 
iblandt mandskabet – dog i lænker. 
Men måske er der en endnu større 

skurk, for det er åbenbart ikke før-
ste og anden gang, at Baxters skibe 
er gået ned, og han har fået erstat-
ning, og det finder Patrick Sumner 
ud af. Ian McGuire har skrevet en 
roman, hvor man som læser fryser 
med historiens personer, og Nord-
havet var helt fortjent nomineret 
til den prestigefyldte Man Boo-
ker Prize i 2016. Der er tale om et 
uforglemmeligt mesterværk! Intet 
mindre!

jl@kbhavis.dk

ANBEFALING  Canis lupus er den latinske be-
tegnelse for gråulven, og netop ulve spiller en 
stor rolle i Jens Henrik Jensens fjerde roman om 
krigsveteranen Niels Oxen, som derfor meget 
naturligt har titlen Lupus. 

Oxen, der blev berømt som Danmarks højst 
dekorerede soldat, hædret med Tapperheds-
korset, havde i Jensens tre tidligere romaner 
en hovedrolle i optrævlingen af det hemme-
lige magtnetværk Danehof. Siden har han le-
vet et forholdsvist roligt liv i en lille lejlighed 
på Dalstrøget i Vangede, da tidligere PET-chef 
Axel Mossman sender ham til Jylland. Han skal 
lede efter den tidligere departementschef Poul 
Hansen, som er forsvundet fra sin noget falde-
færdige gård Harrildholm i nærheden af Harrild 
Hede midt i det midtjyske naturområde. Et om-
råde, hvor der for første gang i århundreder er 
set levende ulve. 

Skjult instans
Da Oxen finder en ulåst dør på Harrildholm, går 
han ind og overrasker en ung fyr, der er ved 
at gennemrode ejendommen. Blandt de mange 
papirer, som tyven har efterladt på skrivebor-
det, finder Oxen et gammelt avisudklip, der 
handler om, hvordan hans veninde og tidligere 
kompagnon Margrethe Franck, skød og dræbte 
en formodet bankrøver, der påkørte og invali-
derede hende. Derfor forsøger han med hjælp 
fra Margrethe at finde ind bag sandheden om 
det gamle bankrøveri på Gammel Kongevej på 
Frederiksberg. Det fører ham videre til et par 
andre forbrydelser, der alle har én eller anden 
tilknytning til et fænomen, man i årevis har talt 
om, og som Mossman ved noget om, nemlig 
Lupus, der hjælper en højere retfærdighed på 
vej, hvis den ikke indtræffer, som den bør i et 
retssamfund. Altså en instans, der kombine-
rer to af benene i magtens tredeling, nemlig 
den udøvende og den dømmende. Men hvem 
er hovedpersonerne bag Lupus? Og hvor me-
get kendte PET til Lupus? Da Margrethe Franck 
efter trusler om at lade fortiden ligge, og efter 
hun har overlevet et attentat, forsvinder, ind-
leder Oxen og Mossman et kapløb med tiden for 
at finde hende, og det kulminerer i en dramatisk 
afslutning oppe i et fyrtårn. 

Gang på gang overraskes læseren, og Lupus 
er efter min mening Jens Henrik Jensens bedste 
bog til dato. Åbenbart er årets mest alminde-
lige plot hævn og selvtægt, som man også har 
set det hos forfatterparret Øbro og Tornbjerg 
tidligere på sæsonen.  

jl@kbhavis.dk

Ian McGuire

Nordhavet

Oversat af Jakob Levinsen - Modtryk

Jens Henrik Jensen

Lupus

520 sider
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BERGER & BLOM 
FOR FULD UDBLÆSNING
ANMELDELSE Trods det, at jeg hver-
ken har læst Skyggezone eller Ind-
land, som er de to første bind i 
Arne Dahls serie om Berger & 
Blom, er tredje bind, Midtvand, 
en fremragende spændingsroman, 
der godt kan læses enkeltstående, 
da der er korte henvisninger til 
den dramatiske måde, bind 2 slut-
tede på. 

Spektakulær våbenauktion
Sam Berger er nemlig mistænkt 
for et mord, han ikke har begået 
og er derved den nok mest efter-
søgte mand i Sverige, mens hans 
makker Molly Blom ligger i koma 
efter, hvad der skete i slutningen 
af Indland. Sam Berger er flygtet 
ud i skærgården, mens Stockholm 
trues af den værste terror nogen-
sinde. Der er nemlig lagt op til 
en auktion på øen Öja også kal-
det Landsort, hvor der skal bydes 
på et gigantisk våbenlager, der er 
skræddersyet til attentatvirksom-
hed, og hvor alle organisationer 
med IS i spidsen vil være repræ-
senteret. Auktionen vil være sty-
ret af professionelle advokater, og 
der vil desuden være svært bevæb-
nede lejesoldater til stede, så Öja 
vil på det tidspunkt være en mi-
litariseret zone.
 
Hvem kan man stole på?
Men før det bliver klart for Ber-
ger, hvor og hvornår auktionen 

skal finde sted, må han forsøge 
at finde en kidnappet pige, som 
en skruppelløs morder har i sin va-
retægt. Det store problem for Sam 
Berger er, at han ikke ved, hvem 
han kan stole på, hverken hos po-
litiet eller efterretningstjenesten, 
specielt ikke da det bliver klart, 
at der er involveret en landsforræ-
der, hvervet af en fremmed magt. 
Og Berger er heller ikke altid sik-
ker på, at han kan stole på Molly 
Blom, specielt ikke da han bliver 
konfronteret med hendes fortid. 

Holde den litterære tunge lige 
i munden
Hvordan bistik, der er ti gange 
værre end hvepsestik, får afgø-
rende indflydelse på handlingen, 
må man læse sig til, og i det hele 
taget er Midtvand en meget litte-
rær sag, hvor citater fra både Sha-
kespeare og James Joyces Ulysses 
kommer til at spille en rolle. Som 
titlen Midtvand antyder, foregår 
noget af handlingen på eller un-
der havet, og der er nogle hæsblæ-
sende scener, hvor Sam Berger må 
bevise sine ypperste evner som 
dykker, scener, hvor han oplever 
ikke at vide, hvad der er op og ned. 
Arne Dahl har for jeg ved ikke 
hvilken gang bevist, at han er én 
af verdens absolut bedste spæn-
dingsforfattere, og man mærker 
også som altid, at Jan Arnald, som 
han jo i virkeligheden hedder, er 

en sprogets mester. Som sagt kan 
Midtvand godt læses uden, at man 
har læst forgængerne, men som 
det også er tilfældet med hans an-
dre krimier, skal man holde tun-
gen lige i munden for ikke at løbe 
sur i handlingen.

jl@kbhavis.dk
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Arne Dahl

Midtvand

Oversat af Anders Johansen
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ELLY GRIFFITH 

ER GOD 
FOR ET GODT PLOT

ANMELDELSE  I sin tredje bog om arkæologen 
Ruth Galloway, Huset på klippen, lader Elly 
Griffith hende tilkalde, da politiet finder 
nogle skeletter på stranden ved foden af en 
klippe. På klippen ligger Sea ś End House, der 
er meget tæt på at styrte i havet, og som Jack 
Hastings i sin tid arvede efter sin far, Buster 
Hastings, der under Anden Verdenskrig var 
chef for Broughton Sea’s End Hjemmeværn. 

Når vicekriminalkommissær Harry 
Nelson igen tilkalder Ruth, som han har gjort 
tidligere, er det for ved hjælp af en kulstof 
14-datering at få fastslået, hvor længe skelet-
terne har ligget på stranden. Det viser sig, 
at der er tale om seks tyske soldater, der er 
blevet dræbt med nakkeskud omkring 1940, 
hvor englænderne frygtede en tysk invasion. 
Nelson og hans stab af politiefterforskere be-
gynder afhøringerne af lokale folk, der har 
levet dengang og måske kan bidrage med op-
lysninger. Men da et par stykker af de gamle 
vidner dør på uforklarlig vis, går det op for 
Ruth og Nelson, at der muligvis er en morder 
på spil, der vil gøre alt for at skjule hemme-
ligheder, og pludselig er Ruth i yderste livs-
fare. Samtidig frygter Ruth for, at der skal 
ske noget med hendes lille datter Kate, som 
Harry Nelson er far til. Og deres forhold er 
ikke mindre kompliceret af, at Nelson er gift 
med den smukke Michelle, som han har to 
andre døtre med. 

I dette tredje bind i serien møder man 
igen politifolkene fra Griffiths tidligere bøger 
samt Ruths gode ven, druiden Michael Ma-
lone, kaldet Cathbad og Ruths veninde Tat-
jana, med hvem hun har oplevet grusomme 
ting på Balkan, og som kommer på besøg i 
den lille by. Endnu en gang er det lykkedes 
for Elly Griffith at skabe et godt plot, og da 
det også lykkes for hende at skildre livet i den 
lille britiske King’s Lynn i Norfolk, glæder 
man sig allerede til de næste bind i serien, 
som udkommer i 2019. Og når der kommer 
nye læsere til, er det en fordel, at hvert bind 
er en selvstændig, afsluttet historie.

jl@kbhavis.dk

Elly Griffith

Huset på klippen

Oversat af Lærke Pade

Gads Forlag
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Steen Langstrup

Frygt, fabrik, fælde

1 bind 241 sider, 2. bind 280 sider. 

2 Feet Entertainment

Merete Pryds Helle

Vi kunne alt

345 sider
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GYSETS MESTER 
HAR GJORT DET IGEN

MERETE PRYDS HELLE 
OVERGÅR SIG SELVANMELDELSE  I sit nye tobindsværk 

Frygt, fabrik, fælde er Steen Langstrup 
tilbage i super topform. 

Ubudne gæster
En gruppe, der kalder sig Metropol Ur-
ban Explorers, og som har ni medlem-
mer, har specialiseret sig i at besøge 
steder, de ikke er inviteret til at besøge. 
Det er naturligvis sjældent helt lovligt, 
men de har tre regler: De stjæler ikke, 
de beskadiger ingenting, og de efterla-
der ikke mærker eller noget som helst. 
De har besluttet sig for at besøge en 
fabrik, der ikke har fungeret i årtier, 
som hed H.C. Wilchen-Harboes Metal-
varefabrik, men som siden har ligget 
uberørt hen og set ud, som da den luk-
kede. Natja, der er en af gruppens med-
lemmer, har en nøgle til porten, og det 
virker ikke som der har været andre 
på fabriksområdet, da der hverken 
er affald, knuste ruder eller graffiti. 
Fiona, der er kunstfotograf, vil foto-
grafere den smukke, muskuløse, sorte 
David i disse omgivelser, og Alex, Gu-
stav, Agnete og Sasha er også med på 
ekspeditionen. 

Mystik og overnaturlige hændelser
Mens denne ekspedition foregår i nu-
tiden, er der kapitler, som handler 
om dengang metalvarefabrikken var 
i gang i hhv. 1917, i 1944 og i 1958, mere 
end et årti efter lukningen. Den første 
ejer, Theodor Marinus Wilchen-Har-
boe, var meget berejst, og han hjem-
bragte en lang række effekter, som 
blev udstillet i en slags museum i ta-
getagen på den villa, der oprindeligt 
hørte til fabrikken, inden direktøren 
og hans familie flyttede til en ny villa 

i Rungsted. Blandt de ting, som blev 
hjembragt, var der flere mystiske ef-
fekter, bl.a. en ring, der oprindeligt 
havde tilhørt kong Salomon, og som 
siden gik i arv til direktørens søn. I 
villaen på fabrikken stødte den da-
værende værkfører Ingo Svendsen al-
lerede i 1920 på et ukendt rum ved 
siden af fabrikkens vaskekælder, som 
en gang havde været en jættestue. Og 
fra da af begyndte der at ske mere eller 
mindre overnaturlige ting på fabrik-
ken. Det var, som en dæmon havde 
taget plads i jættestuen, og måske er 
denne dæmon stadig aktiv, da Metro-
pol Urban Explorers trænger ind på fa-
brikken. Under alle omstændigheder 
sker der fra nu af en række uhygge-
lige og dramatiske hændelser, og må-
ske slipper alle i gruppen ikke ud igen 
i live. Mere skal ikke røbes her, men 
der er gys for alle pengene, og Lang-
strup har efter min mening skrevet sin 
hidtil bedste roman. Læs den og gys!

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE  I efterfølgeren til Me-
rete Pryds Helles Folkets skønhed, 
der handlede om familien Pryds i 
Værløse, Vi kunne alt, har forfatteren 
bevæget sig ind i nabohuset hos fami-
lien Hansen, der består af Erling, der 
har et lille håndværkerfirma sammen 
med sin far Harry, Erlings grønland-
ske kone Ane og de to døtre Merle og 
Klara. Merle er jævnaldrende med 
Pryds-datteren Merete, og handlin-
gen udspiller sig i 1971. 

I modsætning til den mere nor-
male Pryds-familie er der i Vi kunne 
alt tale om en virkelig dysfunktio-
nel familie, hvor Ane for det meste 
er syg og invalid, mens faren Erling 
dyrker alverdens andre kvinder, som 
tilmed betaler ham for hans seksuelle 
ydelser. Ikke desto mindre elsker Ane 
sin utro mand, og de dage, hvor hun 
har det nogenlunde, dyrker hun og 
Erling så højlydt sex, at Merle må ab-
strahere ved på sit værelse at fordybe 
sig i sine De 5-bøger. Mens Ane får det 
værre og værre, bliver Merle mobbet 
i skolen, hvor hun må betale et par 
klassekammerater for ikke at genere 
hende i det daglige. På et tidspunkt, 
da Ane er helt ude i tovene, bliver hun 
sendt på et plejehjem, og Lola flytter 
ind hos Erling for at tage sig af hans 
døtre. Dog må Lola blive ude i fami-
liens havehus, mens Ane er kommet 
hjem for at fejre sin 40-års fødselsdag. 
En fødselsdagsfest, der udvikler sig 
katastrofalt. 

Det er lykkedes for Merete Pryds 
Helle at krydre sin roman med mange 
detaljer fra de tidlige 70-ere, og hen-
des beskrivelser af Anes forfald, hvor 
hun ind imellem næsten drukner i 
sit eget pis og lort, er så levende for-
talt, at man næsten kan mærke stan-
ken i det lille hjem. Folkets skønhed 
indbragte meget fortjent sin forfatter 
Boghandlernes Gyldne Laurbær, men 
det er lige før, at Vi kunne alt næsten 
er endnu bedre. Merete Pryds Helle 
er én af vores allerbedste forfattere, 
og hendes sprog er en ren nydelse. Så 
kun tilbage at sige: Læs hende!

jl@kbhavis.dk
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halsen, lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smagssansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering: Spis og drik ikke, mens mundhu-
lesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Uge 7-12: Nedsæt antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 
6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er børnesikret. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@
its.jnj.com Juni 2018 Nicotinell (nikotin) tyggegummi (tg). Anvendelse: Til behandling af tobaksafhængighed ved at lette nikotintrang og -abstinenser ved tobaksafvænning eller ved rygereduktion. Dosering: Dosis bør vælges ud fra brugerens nikotinafhængighed, dog højst 15 stk. a 4 mg pr. dag eller 25 stk. a 2 mg pr. dag. Behandlingstiden er individuel. Brug ud 
over 1 år anbefales ikke. Det anbefales at søge rådgivning fra læge eller på apoteket. Frigiver nikotin ved tygning, hvorfor korrekt tyggeteknik er vigtig. Forsigtighedsregler: Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for nikotin, hjælpestoffer eller af ikke-rygere. Bør ikke anvendes af børn under 18 år samt under graviditet og amning uden lægens anvisning. Forsigtig-
hed 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. Indeholder sorbitol (E420) og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig fruktoseintoleranse. 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: Almindelige: Svimmelhed, hovedpine, hikke, kvalme, luft i maven, opkastning, fordøjelsesbesvær, øget spytproduktion, betændelse i mundslimhinden, smerte i mund eller svælg, ondt i kæben. 
Øvrige bivirkninger: Se indlægsseddel. Visse symptomer kan skyldes abstinenssymptomer og for lav tilførsel af nikotin. Overdosering: Symptomer, der ligner dem, der forekommer ved for meget rygning kan forekomme. Pakningsstørrelser pr. okt/2017: Spearmint: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. IceMint: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. Lakrids: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. Mint: 2 
og 4 mg: 24 og 204 stk. Fruit: 2 mg: 24 og 204 stk; 4 mg: 204 stk. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakningen. Trade marks owned or licensed by GSK. ©2017 GSK or licensor. ST 5/9-2017 Dato for produktresumé: 15/8-2016. Gaviscon, DK. Indikationer: Refluksofagit. Hiatus hernie. Dosering: Tyggetabletter: Voksne: 1-3 tygge-tabletter 
tygges grundigt efter behov ca ½ time efter et måltid samt lige før sengetid eller efter lægens anvisning. Tyggetabletten må ikke synkes hel, da effekten herved udebliver. Kan eventuelt skylles ned med en lille smule vand efter behov. Oral suspension: Voksne og børn over 2 år: 10-20 ml oral suspension indtages efter behov ½ time efter måltid og umiddelbart før 
sengetid eller efter lægens anvisning. Børn under ½ år: 1-2 ml / kg/legemsvægt/pr. døgn fordelt på flere doser, om muligt efter måltidet. Børn ½-2 år: 5-10 ml pr. døgn fordelt på fl ere doser, om muligt efter måltidet. Suspensionen omrystes umiddelbart inden brug. Suspensionen kan tages med en lille smule vand efter behov. Kontraindikationer: Overfølsomhed over 
for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Bivirkninger: Meget sjælden: Udslæt, kløe og ødem. Aluminium akkumulation og toxicitet er blevet beskrevet hos patienter med nedsat nyrefunktion. Forsigtighedsregler: Behandlingstiden ved refl uksesofagit bør begrænses til 8 uger. Bør anvendes med forsigtighed ved stærkt nedsat nyrefunktion. 
Gives med forsigtighed og i så lav dosering som muligt til nyfødte og småbørn. Pakninger: Tyggetabletter 20 stk, 120 stk. Oral suspension 500 ml. Udleverering: HF. Dansk repræsentant: Nordic Drugs Danmark, Gl. Kongevej 135 B, mezz., tv. 1850 Frederiksberg C. Registreringsindehaver: Nordic Drugs AB, Box 300 35, SE-200 61 Limhamn, Sverige. Produktinfor-
mationen er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé, som kan rekvireres hos Nordic Drugs Danmark, Gl. Kongevej 135 B, mezz., tv.,1850 Frederiksberg C. Tlf.: 70 20 08 40. Mucolysin®/acetylcystein brusetabletter 200 mg og 600 mg, Mucolysin Skovbær®/acetylcystein brusetabletter 200 mg Anvendelse: Slimløsnende hostemiddel til hoste med 
sejt slim. Dosering: Mucolysin® og Mucolysin Skovbær® brusetabletter 200 mg: Voksne: 1 tablet opløst i et ½ glas vand 3 gange daglig. Børn over 5 år: 1 tablet opløst i et ½ glas vand 2 gange daglig. Må ikke anvendes til børn under 5 år. Mucolysin® brusetabletter 600 mg: Voksne: ½ tablet (300 mg) 2 gange daglig eller 1 tablet (600 mg) 1 gang daglig, opløst i et ½ glas 
vand. Børn over 14 år: ½ tablet (300 mg) 1 gang daglig, opløst i et ½ glas vand. Må ikke anvendes til børn under 14 år. Kontraindikation: Må ikke anvendes ved nylig ophostning af blod, ved overfølsomhed over for acetylcystein eller over for et eller fl ere af hjælpestofferne. Mucolysin® og Mucolysin Skovbær® brusetabletter 200 mg: På grund af det høje indhold af det 
aktive stof må Mucolysin® og Mucolysin Skovbær® 200 mg ikke anvendes til børn under 5 år. Mucolysin® brusetabletter 600 mg: På grund af det høje indhold af det aktive stof må Mucolysin® 600 mg ikke anvendes til børn under 14 år. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Hvis du oplever forandringer i hud eller slimhinder, bør du kontakte 
lægen omgående og indstille behandlingen med Mucolysin®. Spørg lægen eller på apoteket før du bruger Mucolysin® hvis du har astma eller tidligere har haft bronkospasmer, hvis du har eller har haft mavesår eller hvis du er særlig følsom overfor histamin. Kontakt lægen før du tager Mucolysin® eller Mucolysin Skovbær®, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler 
visse sukkerarter. 200 mg og 600 mg brusetabletter indeholder natrium. Graviditet og amning: Du bør ikke tage Mucolysin® eller Mucolysin Skovbær® hvis du er gravid eller ammer. Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds. Bivirkninger: Op til 30 % af dem, der anvender Mucolysin® eller Mucolysin Skovbær® kan forvente mave/tarm gener. Udlevering: Fås i 
håndkøb på apoteket. Pakninger: Mucolysin® brusetabl. 200 mg 25 stk, 50 stk. og 100 stk, Mucolysin Skovbær® 200 mg 25 stk., Mucolysin® brusetabl. 600 mg 10 stk., 20 stk. og 50 stk. Priser: Ikke fast pris. Spørg efter de dagsaktuelle priser på apoteket. Læs vejledningen i pakningen grundigt før brug. Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens 
produktresuméer dateret 30. juni 2016 (Mucolysin® 200 mg brusetabletter), 30. juni 2016 (Mucolysin Skovbær® 200 mg brusetabletter), 28. juni 2016 (Mucolysin® 600 mg brusetableter). Produktresuméerne kan frit rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 63 95 10 00. Otrivin Ukonserveret 
og Otrivin Menthol Ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer. Dosering: Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 gange dagligt efter behov, i højst 10 dage. Max. 3 pust i hvert næsebor 
dagligt. Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret bør ikke anvendes til børn 2-11 år. Til denne aldersgruppe anbefales Otrivin Junior Ukonserveret. Forsigtighedsregler: Behandling i mere end 10 dage kan medføre hævelse af næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af 
indholdsstofferne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller ved kronisk infl ammation i næsen med meget tør næseslimhinde. Anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer pga forstørret prosta-
ta, tumor i binyren samt til patienter, der er i behand-ling med MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Samtidig brug af tri- og tetracykliske antidepressiva anbefales ikke. Graviditet og amning: Gravide frarådes at anvende Otrivin og bør i ammeperioden kun anvendes efter aftale med lægen. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør 
og irriteret næseslimhinde, nysen, brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet. Øvrige bivirkninger: Se indlægssedler. Pakninger: Otrivin Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakken. GlaxoSmithKline Consumer He-
althcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2017 GSK or licensor.

Spar 20% på nedenstående produkter

Fodsvamp?
Svamp trives på fugtige fødder, og tegn på fodsvamp 
kan være rødme, svie, kløe, hvidt opblødt hud, små 
revner og afskalning af hud. Det skal behandles med 
et svampemiddel, så det ikke breder sig til neglene. 

Diarré?
Bakterierne i et andet land kan være fremmedsprog for din mave. Hør 
om forebyggelse og lindring af feriemave på apoteket.

Halsbrand?
Symptomerne på
halsbrand er en 
smertende, brænd-
ende eller sviende 
fornemmelse i 
maven, bag 
brystbenet 
eller i halsen.

Pollenallergi?
Pollen kan give forskellige symptomer fra person til person. Derfor skal 
du have individuel vejledning for at fi nde frem til den rette løsning for dig.

På apotekeren.dk 
kan du få ekspederet 
dine recepter og få 
din medicin leveret 
direkte til døren.
Du fi nder også 
et stort udvalg af 
vitaminer, lækre 
hudpleje produkter og 
håndkøbs lægemidler.

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 eff ektivt rygestop.

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

Halsbrand?
Symptomerne 
på halsbrand er 
en smertende, 
brændende eller 
sviende fornem-
melse i maven, 
bag brystbenet 
eller i halsen.

APOTEKEREN.DKTEKEREN.DKTEKEREN.DKTEKEREN.DKTEKEREN.DK

På vores apotek står vi altid klar med hjælp og vejledning. Vi hjælper 
med at holde dig og din familie på toppen – eller få jer derop igen, hvis 
forkølelsen eller andre sundhedsmæssige udfordringer skulle komme i 
vejen. Med os på din side, kan vinteren bare komme an!

Velkommen på vores apotek.

Spørg bare os - og få gode råd med hjem

Nicotinell Lakrids 
tyggegummi 2 mg

Bliv røgfri én gang for alle med 
Nicotinell. Du fordobler din chance 
for at blive røgfri i forhold til forsøg på 
rygestop uden brug af et nikotinpro-
dukt. 204 stk.

 

Nicorette® QuickMist 
Cool Berry

Spray for hurtig virkning mod rygetran-
gen. Tag 1-2 pust, når du ville have 
taget en cigaret. Ny bærsmag. 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.

Mucolysin 

Til hoste med sejt slim. Løsner slim i hals og lunger 
og letter hosten. Kun 1 brusetablet dagligt. Skov-
bærsmag. 10 stk.

Gaviscon 

Tyggetablet der virker hurtigt ved 
halsbrand. Tabletten danner et 
skumlåg over maveindholdet og 
forhindrer tilbageløb. Mild smag af 
vanilje, hindbær og citron. 20 stk.

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

Venlig hilsen

Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på 
Kongelig Hof Apotek

Gælder fra den 24. september til den 21. oktober 2018

Multi-tabs Complet,
90 stk.

Multi-tabs Magnesium,
100 stk.

Vichy Antiperspirant deodorant roll-on,
50 ml.

Lactocare Plus,
15 stk.

Lactocare Feminine
6 dage, 12 stk.

*Priserne gælder fra 24. september – 21. oktober 2018, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

Lactocare FeminineHUSK Psyllium
Mavebalance, 200 g

HUSK Psyllium 
Mavebalance, 225 stk.


