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TEKST CAMILLE BLOMST       FOTO AMANDA HESTEHAVE

ÆGTE LIVSLEDE I LYKKEPILLES 
POLEREDE FREMTID

ANMELDELSE  “Mand uden skygge” er 
et herligt ekstensialistisk genremix 
mellem realisme og magisk realisme, 
her udspiller sig en hverdagsnær sam-
fundskritisk fremtidsdystopi.

Man kunne kalde det SIFI social-
realisme bygget op af sprogligt over-
skud, krydret med filosofiske ind-
spark.

Den kulturglatte fremtid 
Torben er lige over fyrre, han er tidli-
gere anerkendt forfatter, men gik over 
til at skrive reklametekster. Han bor 
i Vanløse med Louise og deres små 
navnløse tvillingepiger, året er 2031 og 
Danmark er blevet et gennem lykke-
ligt land. Magten er blevet overtaget af 
medicinindustrien, som topstyrer fol-
ket med lykkemålinger og lykkepiller. 
Medicinmagten har lavet en dansk 
lykkemission, landet skal være gen-
nemlykkeligt i 2050. 

Forfatterens  analyse af udvik-
lingshistorien i vores del af verden 
er, at vi har gennemgået epokerne: 
Jægersamfund, teokrati, demokrati 
og nu farmakrati. 

Halvdeprimerede Torben nægter 
at være et af de glatte ansigter, der 
oplever livet i en medicineret lykke-
rus som kvæg i udviklingsfilosoffer-
nes udspekulerede samfundsdesign. 
Et Danmark, der blandt andet har en 
stramt styret kultur, der med Den 
Store Oprydning, lavede en form for 
kollektiv censur, hvor folket smed pri-
vatsamlinger af film, bøger, blade og 

så videre ud. Herefter kan kun god-
kendt kultur søges på nettet.

Ender i fodlænke 
Vores genstridige hovedperson har 
dog gemt et udvalg af den forbudte 
kultur. Han har også fundet vej på 
nettet til en shop, hvor man kan købe 
bandlyste smøger. I det hele taget har 
samfundet øje på ham, han stikker 
ud. Uden at røbe handlingens vende 
og højdepunkt, så stikker det af for 
Torben på en måde, som i 1970’erne 
ville have været en forfriskende anar-
kistisk opvågning, men i fremtidens 
stringente samfund betyder udbrud-
det, at manden  ender i fodlænke og 
daglig tvangsmedicinering på Cente-
ret for Lykke og Personlig Vækst. 

Samtaler med en havmåge 
Romanen er bygget op af episoder og 
optrin, der ligger tæt på en voksen 
mand jævne hverdag i nutiden. Der-
for bliver det også levende, aktuelt og 
tankevækkende litteratur, når Torben 
er småumulig, stritter imod og er kri-
tisk overfor samfundet. 

Et herligt twist er en dansktalende 
havmåge, der hjælper Torben med at 
se klart på det forhutlede liv, som han 
to tredjedele inde i romanen er hav-
net i takket være sin opsætsige natur. 

Hvis man kan lide forfatteren 
Murakami, så vil man hylde hav-
mågedialogen og legen med læse-
rens egen opfattelse af livets forløb 
og mening.

Plottet er endelig en afprøvning 
af en Einstein konstatering (nævnt 
på side 106 i romanen): Når teknolo-
gien en dag overhaler mennesket og 
dermed styrer det, vil vi stå med en 
generation af idioter. Og herfra vil det 
kun gå tilbage. 

Udvejspillen
Der serveres en udvej af den ned-
dæmpende medicin, som med en læ-
ges styring sprøjtes ind i Torben vener 
hver dag, en enkelt modstandspille. 
En ven giver ham muligheden for at 
tage denne afgiftende pille, der giver 
modet og hovedet tilbage. Torben går 
rundt med den i lommen - og som læ-
ser glæder man sig inderligt til at se, 
hvilke ulykker, det vil udløse. 

Den ene pille bliver en mere russisk 
og medicinsk afskyelig succeshistorie, 
end man lige havde forestillet sig. 

Vores genstridige og provoke-
rende hovedperson, der ikke føler sig 
hjemme i sin tid, udreddes, eller ud-
ryddes, alt efter hvem der ser på det.

Poesi og filosofi pakket ind i trist-
hed 

Torbjørn Rafn har skrevet masser 
af radiodrama og flere spillefilm, så 
det var forventeligt, at replikkerne er 
super skarpe og de forskellige figurer 
får hver sin tone. Men i romanformen 
får forfatteren anledning til også at 
male miljøer og det gør han enkelt og 
præcist, hvilket samlet set gør læseop-
levelsen tydelig og filmisk.

Det filosoferende lag løfter læs-
ningen og sproget er solidt og sprødt. 
For eksempel er Torben inde i “hjer-
nekistens medicinske tusmørke” og på 
et tidspunkt kan han “røre ved ver-
denshinden”, storslået poesi mindst 
i en hård nedtur for en midaldrende 
mand i en kælder på Ålekistevej.

Der filosoferer også over, hvad en 
mands skygge er for noget, hvor meget 
må den fylde og er det måske sjælen?

Tak til en forfatter, der går til kamp 
mod hverdagens ensretning, uperson-
lige, ukreative, grådighed og passive-
ring af vikingerne efterkommere. 

jl@kbhavis.dk

Torbjørn Rafn

Mand uden skygge

Roman, Banderole, 183 sider 

ÆGTE LIVSLEDE I LYKKEPILLES 
POLEREDE FREMTID
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TEKST JANNIK LUNN  

ANBEFALING  Carl-Johan Vallgrens bio-
grafi om den svenske skuespiller Mi-
kael Persbrandt: Som jeg husker det 
er en ualmindelig stærk og vellykket 
historie om stjerneskuespillerens op-, 
ned- og optur. Persbrandt begynder 
med at fortælle om sin opvækst, hvor 
han bliver født i 1963 og voksede op 
i en noget dysfunktionel familie med 
en lang og opslidende skilsmisse, før 
faren var helt ude af billedet, og hvor 
lille Mikael voksede op hos sin mor 
og mormor. 

Men altid har Mikael forsøgt at 
være god nok i farens øjne. Han bry-
der igennem som teaterskuespiller, 
hvor han får mange drømmeroller, 
og hvor han samtidig får sit store 
gennembrud i både svenske, danske 
og internationale film for ikke at tale 
om den rolle, der virkelig gør ham 
berømt, nemlig som strømeren Gun-
vald Larsson i de mange tv-film om 
Martin Beck. Her er han den store 
modsætning til Peter Haber, som han 
absolut ikke har et nært forhold til, 
men som han betragter én, der stiller 
sig op på en piedestal, og som har di-
va-manérer, og hvor han konkluderer: 
”Det må være tungt og besværligt at 
være Peter Haber.” 

Spiritus og kokain
En stor del af biografien handler om 
Mikael Persbrandts misbrug både af 
spiritus og kokain. Og han har en un-
derlig evne til at søge selskab med kri-
minelle. Som han skriver: ”Det er iro-
nisk, at i takt med at jeg blev stadigt 
mere berømt som filmstrømeren Gun-
vald, lærte jeg flere og flere skumle 
mennesker at kende.” I en helt gro-
tesk situation kører en spirituspåvir-
ket Persbrandt ind i en politibil, hvor-

efter han flår døren op, springer ud på 
vejen og råber: ”Gunvald Larsson her!
Ned på jorden med jer, I sataner. Jeg 
er verdens bedste strømer. I har ikke 
en chance!” Meget handler også om 
forholdet til de mange kvinder, som 
har haft en plads i hans liv, skuespil-
lerne Lena Nilsson og Maria Bonnevie 
samt Ulf Lundells datter Sanna, som 
Persbrandt har fået sønnerne Igor og 
Lo Lundell Persbrandt med. 

Foruden at være meget åben om-
kring sit misbrug, lægger Persbrandt 
heller ikke skjul på sit ry som kusse-
tyv, samtidig med at han er vanvittig 
jaloux, når hans kvinder er sammen 
med andre mænd. 

Skandalehistorier
Den helt store nedtur er begyndt for 
Persbrandt, hvor han til stadighed fod-
rer formiddagsbladenes spisesedler 
med den ene skandalehistorie efter 
den anden, og han udsættes direkte 
for pengeafpresning, da Expressen er 
kommet i besiddelse af en film, som 
de truer med at lægge på nettet, en 
film, hvor han tager kokain i et kælder-
lokale. Der bliver dog kæmpet imod, 
og Persbrandt skriver en artikel om 
sladderjournalistik, som i sidste ende 
resulterer i, at Pressenævnet tvinger 
Expressen til at fjerne filmen fra net-
tet. Den ustabile skuespiller er godt i 
gang med at smadre hele sin karriere, 
bl.a. da han skal indspille Pernille Fis-
cher Christensens film ”en du elsker” 
bl.a. sammen med Trine Dyrholm, og 
hvor skuespillerne bliver installeret på 
Falsled Kro på Sydfyn. 

Mens Persbrandt er hjemme i 
Stockholm deltager han i en længere 
fest med forskellige skumle personer, 
og efter at have været en tur omkring 

hospitalet, hvor han får diagnosen bi-
polaritet, vender han endelig tilbage 
til Sydfyn, hvor optagelserne har lig-
get stille i et par uger, og det hele en-
der med, at Zentropa kræver en større 
erstatning, og efter et forlig må Mi-
kael Persbrandt betale en million til 
producenterne, og desuden er hans ry 
alvorligt beskadiget. Det bliver dog 
senere til en filmindspilning i Syd-
afrika, hvor han spiller sammen med 
bl.a. Mads Mikkelsen og den tidligere 
fodboldstjerne Eric Cantona. 

Sygemelding
Næste trin på nedturen bliver, da man 
skal i gang med at indspille en fjerde 
sæson af Beck for filmselskabet Film-
lance, og han efter en større druktur 
må lade sig sygemelde med en bræk-
ket arm. Da han mangler at dokumen-
tere, hvad der er sket, lader han nogle 
venner hoppe på sin hånd, indtil den 
brækker, så han med røntgenbille-
derne kan bevise sit uheld. Det ender 
med at Filmlance fyrer ham, men han 
får lov til at afslutte den sidste film, 
Gunvald er med i, og dermed slutter 
hans tid som filmstrømeren Gunvald 
Larsson. 

Mellem al den nedtur fortæller Mi-
kael Persbrandt også om sin passion 
for hurtige biler og motorcykler, og 
hvordan han ind imellem alle skan-
dalerne slapper af som kunstmaler, og 
faktisk lykkes det for ham på en ud-
stilling at få de fleste malerier solgt. I 
en mere vellykket periode af karrieren 
får Persbrandt chancen for at spille i 
Hamilton i Katrine Windfelds filmati-
sering af Jan Guillous bøger, og for som 
50-årig at leve op til denne superhelt 
går han i træning, hvor han opbyg-
ger muskler og taber 17 kilo. Nogle af 

de mest gribende scener i biografien 
er, hvordan han forelsker sig i Sanne, 
mens han totalt svigter sit livs store 
kærlighed Maria Bonnevie, der, efter 
at hun har erfaret at Persbrandt har 
gjort Sanne gravid, aften efter aften 
må stå på Dramatens scene sammen 
med Mikael og sige replikken fra Frø-
ken Julie: ”Men hvad nu, hvis jeg bli-
ver gravid…” Det hele ender dog no-
genlunde godt, for som han skriver: 
”Sanna var gjort af sejt stof, det må 
jeg lade hende. 

Og i sidste ende fik hun jo ret; 
bæstet kunne tæmmes, men først da 
han havde nået bunden alene.” Biogra-
fien slutter med personregister og en 
række farvefotografier, hvor man bl.a. 
kan se den stærkt tatoverede skuespil-
ler. Mikael Persbrandt. Som jeg husker 
det er én af de absolut bedste biogra-
fier, jeg har læst i de senere år. Kan 
varmt anbefales.

jl@kbhavis.dk

Carl-Johan Vallgren

Mikael Persbrandt - Som jeg husker det 

Oversat af Henrik Andersen

Illustreret med farvefotos

490 sider - Politikens Forlag
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TEKST JANNIK LUNN

PRAGTVÆRK OM 
CHRISTIANSHAVN
ANMELDELSE  Fæstningsbyen Christi-
anshavn blev grundlagt af Christian 
4. i 1618 og kan derfor i år fejre sin 
400 års -fødselsdag. Sikkert derfor har 
historikeren Anders Bjørn og folklo-
risten Jane Lytthans valgt at udgive 
Christianshavnerliv netop i år.
Det er der blevet en pragtfuld bog ud 
af, som fortæller hele historien om 
denne ” by i byen”, der i dag også om-
fatter de områder, som tidligere var 
lukkede områder, nemlig Holmen, 
Margretheholm og Refshaleøen. Chri-
stianshavnerliv går frem år for år, og 
begynder med 1600-tallet, hvor Chri-
stianshavn fra 1639-74 var en selvstæn-
dig købstad, hvis største institution 
var Børnehuset, som hørte under by-
ens fattigvæsen og var optagelseshjem 
for forældreløse, fattige og vagabonde-
rende børn over seks år. 

Kvindelige sysler
De fik lidt undervisning i håndværk 
og kvindelige sysler, så de kunne for-
lade huset med gode muligheder for 
at få arbejde som håndværkere eller 
tjenestepiger. Børnehuset blev næ-
sten nabo til Frelserkirken, der blev 
indviet i 1696, men som først fik sit 
spiralsnoede spir senere i 1700-tallet. 
Ellers var 1600-tallet på Christians-
havn præget af stor fattigdom, hvor de, 
der ikke boede i de store patriciergårde 
i fx Strandgade eller de to Overgader 
langs kanalen, hvor der var kajplads til 
handelsskibe og pramme, eller boede 
i mellemklassens borgerhuse, der ofte 
var beboede af selvstændige håndvær-
kere eller småhandlende, boede i frit-
liggende faldefærdige småhuse med 
lokum i et bræddeskur i gården, og 
hvor vand måtte hentes ved en offent-
lig brønd. Tit boede en familie på fem 
mennesker på omkring 35 kvm., og 
under disse kummerlige forhold med 
dårlige hygiejniske og sanitære forhold 
trivedes pest og andre sygdomme, så 
under det store angreb af byldepest i 
begyndelsen af 1700-tallet døde alene 
på Christianshavn 1153 mennesker, 
hvortil skal lægges antallet af døde i 
Børnehuset, som ikke kom med i kir-
kebogens opgørelse over døde i 1711. 

Epidemier
En medvirkende årsag til datidens 
epidemier var naturligvis de uhygi-
ejniske forhold, hvor skidtet flød i 
rendestenene, og hvor natmændene i 
hestevogne skrumplede hen over bro-
stenene, når de hver nat kørte omkring 

65 læs lort ud til en latrinkule bag Vor 
Frelsers Kirke. Med den stank, der må 
have været, var der ikke noget at sige 
til, at Amager fik betegnelsen ”Lor-
teøen”. Nu var alt ikke fattigdom og 
jammer, for fra 1718 efter den store 
nordiske krig og hundrede år frem 
havde Christianshavn sin storhedstid, 
hvor indbyggerantallet blev fordoblet 
fra 4.500 til 9.000, og handelen med 
kolonivarer – herunder ca. 120.000 
afrikanske slaver var med til at gøre 
Christianshavn til et økonomisk kraft-
center. 

Ildebranden
Men efter den store ildebrand i Køben-
havn, der gjorde 15.000 hjemløse i den 
gamle by, kom knap 1.200 hjemløse 
københavnere til Christianshavn for 
at få husly hos familie og bekendte. Så 
i 1728 var antallet af fastboende perso-
ner på Christianshavn 6.063 samt 300-
400 børn, hjemløse, løsagtige kvinder 
og forbrydere i Børnehuset, som ikke 
var med i folketællingen. Som et ek-
sempel på sammenstuvningen i fx 
Dronningensgade, der var den tættest 
befolkede gade, boede der 1050 ind-
byggere, hvor der alene i de seks huse 
i nr. 130 boede 114 mennesker, hvoraf 
15 var husvilde fra indre by. Når vi nu 
er i gang med de mere ydmyge steder 
på Christianshavn, så er det værd at 
nævne Amagergade, den lille hygge-
lige sidegade til Torvegade, hvor tv-se-
rien Huset på Christianshavn udspil-
ler sig. Her boede der i blot 14 små 
beboelseshuse næsten 1.000 menne-
sker. På et fotografi i bogen fra 1899 
ser man nogle beboere i gården om-
kring vandpumpen i baggården til 
nr. 11, hvor omkring 50 ”skikkelige 
og nette folk, hver dag måtte kæmpe 
med alle mulige ubehageligheder og 
ubekvemmeligheder for at holde no-

genlunde rent og ordentligt inden for 
dørene på grund af et yderst forsømt 
tilsyn fra ejerens side.” 

Der var et stort tysk mindretal på 
Christianshavn, der klagede over at 
måtte dele Vor Frelsers Kirke med 
den danske menighed. Derfor accep-
terede Frederik 5. et ønske om støtte 
til at opføre en tysk kirke, og kongen 
forærede menigheden en grund for 
enden af Strandgade, hvor saltværket 
tidligere havde ligget, og han gav til-
ladelse til en landsomfattende ind-
samling og et lotteri til at finansiere 
byggeriet. Derfor fik Christianskir-
ken i folkemunde navnet Lotterikir-
ken. Foruden et par fattigskoler blev 
der i 1700-tallet grundlagt Christians-
havns Frie Skole for børn af ubemid-
lede forældre, som senere blev over-
taget af Christianshavns Døttreskole, 
og Den Classenske Legatskole kom til 
i 1794, og i 1787 havde Selskabet for 
Borgerdyd oprettet sin skole, hvor det 
dannede borgerskabs børn kunne for-
mes til gode samfundsborgere med 
de rette borgerdyder som flid, guds-
frygt og fædrelandskærlighed. I 1735 
var Børnehuset på Christianshavns 
Torv fyldt til bristepunktet med i alt 
531 personer, hvoraf 348 var tilbage-
holdte tiggere. Derfor blev der startet 
en indsamling til at finansiere en ud-
videlse og modernisering, og i 1741 
stod Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset 
færdigt, tugthus for forbrydere og for-
bedringshus for tiggere, løsgængere 
og ”liderlige qvindfolk”.  

De nye arbejdspladser
Bogen fortæller om de mange nye in-
dustrielle arbejdspladser, hvor Bur-
meister og Wain selvfølgelig indtog en 
hovedrolle, indtil den toneangivende 
arbejdsplads tre år efter 150 års-ju-
bilæet i 1993 blev erklæret konkurs 

og de sidste knapt 2.000 medarbej-
dere blev fyret. Også Flådebasen Hol-
men måtte rømmes, da Orlovsværftet 
skulle lukke, og søværnets skibe og 
1.700 arbejdspladser blev flyttet til 
de to flådestationer i provinsen. Den 
sidste del af bogen omhandler Chri-
stianshavn i det 21. århundrede med 
operabyggeri og forskellige nye broer 
samt fx det højhusprojekt, som efter 
mange protester heldigvis aldrig blev 
gennemført. Apropos broerne var der i 
aprilnummeret af lokalavisen Christi-
anshavneren en opsigtsvækkende ny-
hed, nemlig at den nedslidte Knippels-
bro var solgt til et tysk konsortium, der 
ville flytte den til en flod mellem det 
tidligere Østtyskland og Polen. 

Nyheden var dog en aprilsnar, men 
den sfspejlede den uro, der var på det 
tidspunkt omkring den uundværlige 
bro, der var nedslidt efter mange på-
sejlinger og intens brug. Der er beret-
ninger om de store saneringer, bl.a. om 
Sofiegården og miljøet bag den, som 
fx omfattede rockgruppen Gasolin’, og 
om Christiania, der den 26. september 
1971 fik sin dåbsattest, da Jakob Lud-
vigsen udtalte: ”Christiania er en fri 
stat,” og fulgte det op med denne op-
fordring i Hovedbladet: ”Emigrer med 
linje 8 til Christiania.” I Christianshav-
nerliv kan man også læse om, hvilke 
kunstnere, der har boet i, eller betydet 
noget for bydelen, og der er så meget 
at hente i dette pragtværk af en bog, 
at man roligt kan læse den fra ende til 
anden, og så er den forsynet med en 
mængde gode billeder og kort – både 
i farve og sort/hvid.

jl@kbhavis.dk

Anders Bjørn og Jane Lytthans

Christianshavnerliv. Gennem 400 år

 Gennemillustreret. 386 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.

ROSENS SJÆL 
– DEN PERFEKTE GAVE

TEKST JETTE R. ARENDRUP      FOTO TORBEN DRAGSBY

ANBEFALING  Nils Vests 
smukke nye bog, ”Rosens 
Sjæl” med digte af Marianne 
Larsen viser på en af de før-
ste sider et foto af Stenhuset 
på Christiania med den tibe-
tanske mandala på muren, og 
med en lille tekst om det tibe-
tanske tulku-barn, der engang 
boede der. Billedet er en na-
turlig indgang  til det dybere 
tema i denne bog, hvor blom-
sterne ses som og arrangeres i 
en mandala-form, der indby-
der til meditation over f.eks. 
”. . . den verden, der har skabt 
disse roser”, som Nils Vest et 
sted udtrykker det. 

En æstetisk nydelse
Marianne Larsens digte smyk-
ker på fornemste vis bille-
derne af de forskellige rosen-
arter og supplerer perfekt Nils 
Vests små oplevelser, gode råd, 
faktuelle viden og farverige 
anekdoter. Et eksemplarisk 
samarbejde i en udgivelse, 
der er en ren æstetisk nydelse. 

Det er en lille skat af en 
bog, som man kan forestille 

sig, at man vil købe til sin el-
skede, til sin gode ven der hol-
der af roser eller til – faktisk 
hvem som helst der påskøn-
ner ro og skønhed. Bogen er 
uhyre velegnet som værtinde-
gave og vil forhåbentligt blive 
flittigt brugt som sådan, for 
den fortjener stor udbredelse 
i denne forjagede verden, der 
skal huske at holde pause, 
glæde sig og fordybe sig. 

Tulku-barnet fra Stenhuset
For nu at vende tilbage til 
begyndelsen af bogen, vil 
jeg benytte denne lejlighed 
til også at anbefale den me-
get spændende dokumentar-
film, ”Buddhas barn”, instru-
eret af Christina Rosendahl, 
som kan lånes gennem Det 
Danske Filminstitut, og som 
handler om netop tulku-bar-
net fra Stenhuset på Christia-
nia. Dokumentaren fortæller, 
hvordan en ung dansk pige, 
Pia, rejser til Indien, bliver 
forført i et tempel af en tibe-
tansk Lama og føder en søn, 
der tilbringer sine første fire 

år på Christiania og i dag til-
bedes i Indien som en bevidst 
genfødsel af Dalai Lamas læ-
remester. Jeg havde i sin tid 
selv den ære at møde den tre-
årige tulku alene på en sti i 
nærheden af Stenhuset, hvor 
jeg under stor højtidelighed 
fik overrakt to små agern med 
en mine som ved en særdeles 
vigtig indvielse.

jra@kbhavis.dk

Nils Vest ved receptionen i hans rosenhave.

Nils Vest og Marianne Larsen

Rosens sjæl

Forlag: Nils Vest Film, 156 sider
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TEKST JANNIK LUNN

HJEMSTAVNS- OG 
UDVANDRERROMAN

ANMELDELSE  Høstkarl i himlen er første bind 
i Edvard Hoems slægts- og udvandrersaga, 
som blev udgivet i Norge fra 2014-17, og for-
håbentlig vil blive fulgt op af endnu et par 
bind på dansk i løbet af de næste år.

Historien begynder i den norske by Molde 
i 1874 på Knut Hansen Nesjes 36-års fødsels-
dag. Foruden at være forfatterens oldefar er 
Nesje høstkarl på en stor gård, og som læser 
bliver man indviet i, hvordan man sliber en 
le og høster med den på den mest optimale 
måde. Nesje er enkemand med en søn, da han 
møder Serianna, som han bliver gift med, og 
som han får yderligere tre børn sammen med. 
Den lille familie lever under trange kår, hvor 
Nesje foruden at deltage i høsten på den store 
Gørvell-gård i fritiden opdyrker deres egne fire 
tønder land. 

Desuden møder man som læser saddelma-
geren Ole Aas, der bliver gift med Gjertine, 
og da de får brev fra Oles bror og hans mor, 
der er udvandret og har slået sig ned i South 
Dakota, er det med en opfordring til også at 
følge dem til Amerika, hvor der vist er brug 
for saddelmagere. Gjertine, Ole og deres børn 
følger samme rute som mange andre nord-
mænd på den tid, først med skib fra Trond-
hjem til Hull i England, videre med tog til 
Liverpool for så at sejle med dampskibet S/S 
Parisian fra The Allan Line til Halifax i Ca-
nada, fortsætte op ad St. Lawrence-fjorden til 
Quebec, for endelig at slutte rejsen med tog 
til Midtvesten, hvor mange af de tilrejsende 
fandt deres nye hjem. Resten af romanen 
foregår skiftevis i Norge og i Amerika, ind-
til Nesje følger sin og Seriannas tredjeældste 
søn Eilert til Kristiansund, hvorfra han også 
drager til Amerika. Høstkarl i himlen hand-
ler om både tro og kærlighed, og jeg glæder 
mig allerede til at høre mere om de norske 
udvandrerfamilier i de næste tre bind. 

jl@kbhavis.dk

Edvard Hoem

Høstkarl i himlen

Oversat af Steen Piper. 327 sider. Hovedland

TEKST JANNIK LUNN  

ANBEFALING  Ved at læse Dødens 
engel af den britiske forfatter Peter 
James, som er hans tolvte bind om 
kriminalkommissær Roy Grace fra 
Brighton, må jeg indrømme, at her 
er en helt fremragende krimifor-
fatter, hvis tidligere udgivelser helt 
har unddraget sig min opmærk-
somhed, men det kan der heldig-
vis rettes op på.

Mistænkt
Roy Grace’s hustru Sandy har åben-
bart været forsvundet siden én af 
de tidligere historier om ham, og 
han havde endda været mistænkt 
for at have skaffet hende af vejen, 
men hun dukker op et sted i dette 
bind. Imidlertid er Roy siden ble-
vet gift med retsmedicineren Cleo, 
som han har sønnen Noah sam-
men med. I Dødens engel har Roy 
et gammelt hængeparti, som han 
gerne vil have på plads, nemlig 
udleveringen af kvindemorderen 
Edward Crisp, der sidder fængslet 
i Frankrig, men så får han en ny 
og krævende sag, da Jodie Bentley 
kommer i politiets søgelys, fordi 
flere af hendes mænd omkommer 
på mystisk vis. Som barn stod hun 
i skyggen af sin smukke søster, og 
det var usandsynligt for hendes 
forældre, at Jodie og ikke deres 
yndlingsdatter ville blive gift med 
en velhavende mand. 

Efter søsteren Cassies død, gen-
nemgår Jodie en plastikkirurgisk 
forvandling, hvorved hun bliver 
en tro kopi af den smukke søster. 
Hendes første mand, Christopher 
Bentley, var en velhavende for-
retningsmand, der var fascineret 

af giftige krybdyr, døde efter at 
være blevet bidt af en efan, og da 
Jodie havde udskiftet modgiften 
med placebo, døde Bentley en gru-
fuld død, og Jodie arvede både hus 
og krybdyr, slanger, edderkopper, 
skorpioner og frøer, som havde i 
terrarier i sit hus i Brightons vel-
haverkvarter. Den næste ægte-
mand, som kom i kløerne på Jo-
die, var finansmanden Walt Klein, 
som Jodie havde mødt i Las Vegas, 
og som hun slap af med ved en ski-
ulykke i Alperne. Men på grund 
af Kleins tvivlsomme økonomiske 
transaktioner, blev der ikke tale 
om nogen arv, og Jodie gik straks 
på udkig efter et nyt offer. 

På et hotel i New York havde 
hun en hed nat sammen med en 
rumænsk håndlanger for et mafi-
asyndikat, fra hvem hun røvede 
100.000 dollars og et vigtigt usb-
stik, hvorefter hun rejste tilbage 
til England. Her nåede hun via 
sine mange forskellige identite-
ter tilbage til Brighton, hvor næste 
rigmand gik i fælden, den velha-
vende enkemand Rowley Carmi-
chael, der inviterede hende med 
på et krydstogt til Østen, og al-
lerede undervejs bliver de gift af 
skibets kaptajn, men Carmichael 
når aldrig hjem, da det lykkes for 
Jodie at fylde nedfrossen slange-
gift fra en efan i hans injektions-
sprøjte, så også han dør. 

Et mønster
For politiet begynder der at tegne 
sig et mønster. Roy Grace finder 
det helt usandsynligt, at samme 
kvindes to ægtemænd begge dør 

af samme slags slangegift, og han 
sætter en undersøgelse i gang. Sam-
tidig har den amerikanske mafia 
sendt en snigskytte til Brighton for 
at få fat i den famøse usb-stik, der 
indeholder adresser på store dele 
af den amerikanske gangsterver-
den. På et tidspunkt tilbyder en 
af Roys efterforskere, Norman Pot-
ting sig som lokkedue ved at lade 
sig forvandle til rigmanden J. Paul 
Cornel, men ham fatter Jodie mis-
tanke til, og så begynder hele det 
hæsblæsende slutspil. Mere skal 
ikke røbes her.

Dødens engel er en underhol-
dende pageturner, som giver mig 
lyst til at grave tilbage til de tid-
ligere bind i serien. Jeg forstår 
godt, at Peter James bliver solgt 
over hele verden.

jl@kbhavis.dk

Peter James

Dødens engel

Oversat af Pia Trøst Nissen 

397 sider. Cicero
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TEKST JANNIK LUNN

TEKST JANNIK LUNN

SMUK OG GRIBENDE 
ERINDRINGSBOG

HÆVN OG 
SELVTÆGT

ANMELDELSE  Mathilde Walter 
Clark, der siden 2004 har skrevet 
flere romaner, noveller og essays, 
er nu aktuel med sin erindrings-
bog Lone Star, der hovedsagelig 
handler om hendes møder med 
sin amerikanske far og hendes be-
søg i det Texas, hvor Clark-familien 
her slået sine folder gennem gene-
rationer. Da Mathildes stedfar dør 
på Frederiksberg Hospital, melder 
tanken sig, hvordan hun vil få det 
at vide, hvis hendes egen far dør på 
den anden side af Atlanten. Hun 
har tidligere mødt sin far i Dan-
mark, hvor han besøgte sin datter 
og sin tidligere hustru (Mathildes 
mor), men den belgiske kvinde C., 
faren nu er gift med og har flere 
børn sammen med, og som Ma-
thilde tidligere har besøgt både i 
St. Louis og i Belgien, hvor den nye 
kone har erhvervet et hus, har plud-
selig fået den idé, at faren ikke skal 
se datteren Mathilde mere. 

Måske skyldes det direkte ja-
lousi, fordi hun eventuelt nu er 
bange for, at Mathildes forældre 
nu efter stedfarens død vil finde 
sammen igen. Ikke desto mindre 
beslutter Mathilde sig for at flyve 
til USA, hvor hun og faren mødes 
i Texas, og her besøger de mange 
forskellige slægtninge. Mathilde 
havde på et tidspunkt smidt alle 
de breve, hun havde fået af sin 
far, ud, men under turen til Te-
xas, overlader faren hende alle de 
breve, som hun i tidens løb har 
skrevet til ham, og på den måde 
lykkes det for hende at rekon-
struere deres fælles historie, så 
hun er blevet i stand til at skrive 
den bog, hun altid har vidst, at 
hun ville skrive. Det er blevet en 
meget smuk beretning om fami-
lien Clark, hvor man møder både 
nulevende medlemmer, men også 
dem, der er døde for mange år si-

den på mere eller mindre spekta-
kulær vis. Fx låner Mathilde en 
bog, Our Clark Family 1740-1998 
af sin fars kusine Gloria, hvor 
Cora Clark, der var slægtsforske-
ren, og som har samlet bogen, bl.a. 
kan berette, at bedsteforældrene 
Nancy og William A. Clark med-
bragte slaver på rejsen i vogntoget 
fra Alabama til Texas, og at Jas-
per, som Nancy fik i bryllupsgave, 
blev opdraget, som var han deres 
eget barn, og at samme Jasper ef-
ter Borgerkrigen arvede et stykke 
jord af William A. Clark plus de 
huse, de havde boet i og nogle mul-
dyr. Kort tid inden Mathilde siger 
farvel til sin far for at rejse tilbage 
til Danmark, skriver hun om det 
landskab, hun har oplevet: ”Va-
riationerne synes uendelige. Den 
milde måde landskabet er gået 
mod genkendelse på. Placeringen 
af vandhullerne er en fred for øjet. 
Huset på højen. Traktorer, trucks. 
Plads til at lade maskinerne ruste 
i solen. Hundredevis af sorte køer 
strøet ud over den lysende prærie 
som frø på et foderbræt.  Dovent 
tyggende i den skrå sol. Jeg ham-
strer det hele med øjnene for at 
lagre det et sted i kødet eller sjæ-
len, noget at tære på når jeg vender 
hjem til de trange københavnske 
gader.”  

Lone Star, som på omslaget bli-
ver betegnet som en roman, men 
efter min mening mere er en slags 
erindringsbog, er skrevet på dansk, 
mens mange af farens replikker er 
bibeholdt på engelsk. Det kan ikke 
undgås, at der også diskuteres poli-
tik, som fx under et besøg i et Wal-
mart supermarked, hvor rifler, ge-
værer, maskinpistoler og andre 
håndvåben ligger frit fremme, og 
hvor Mathilde spørger sin far: ”Er 
det rigtige våben?” –”Yes, of cou-
rse.” – ”Det ligner legetøj,” siger jeg. 

”Han ved med det samme, hvor jeg 
er på vej hen. Ud på et overdrev 
som han ser det, det er europæe-
ren i mig, skandinaven, danske-
ren, der tror, at verden kan klare 
sig på tynd te og høvisk tale.” Til 
allersidst mindes Mathilde et øje-
blik, da hendes far besøgte dem i 
København. Her havde faren glemt 
at knappe en knap i sin skjorte, og 
hvor moren knappede den glemte 
knap med stor ømhed, og faren vil-
ligt og selvfølgeligt lod den knappe. 

”I det øjeblik forstod jeg, at min 
mor og far var virkelige mennesker, 
ikke bare hver for sig og i hver sin 
verden, men i den samme verden. 
At de vitterligt havde delt et liv 
før mig. Med en enkelt bevægelse 
knappede min mor to ellers kom-
plet adskilte verdener sammen. I 
det øjeblik var verden hel og rund. 
Det er mit fineste øjeblik. Så en-
kelt er det. Min mor der knapper 
en knap i min fars skjorte.” Den 
sætning runder denne flotte erin-
dringsroman af, om at være le-
vende og om at se og forstå – og 
elske alligevel. Sjældent har jeg læst 
en mere smuk og gribende gang 
erindringer.

jl@kbhavis.dk

PRIS  Forfatterægteparret Øbro & Tornbjerg, 
er igen aktuelle med det sjette bind med kri-
minalpsykologen Katrine Wraa i hovedrollen. De 
ustraffede begynder, da Katrine netop er vendt 
tilbage fra ferie med sin datter Edith, som hun 
er alenemor for, efter at hendes mand, der også 
var ved politiet, blev dræbt i et af de forrige 
bind. Hun bliver straks kastet ud i en af de stør-
ste sager, hun har været med til, da man finder 
liget af en hængt mand, der ved første øjekast 
ser ud til at have begået selvmord. 

Men da Katrines veninde, retsmedicineren 
Anne Mi, får obduceret den døde mand, finder 
hun tegn på, at manden er blevet bedøvet, før 
han er blevet hængt. Drabschef Per Kragh bliver 
kaldt hjem fra ferie til stor tilfredshed for Ka-
trine og hendes kolleger Naja og Oscar, der har 
måttet døje med den uduelige Torsten Bistrup 
som vikarierende drabschef. Da det viser sig, at 
den hængte mand tidligere havde været anklaget 
for en voldtægt, han ikke blev dømt for, og da 
flere tidligere voldtægtstiltalte også bliver fun-
det dræbt kamufleret som selvmord, bliver en ny 
medarbejder, Emma Fabricius, der skal tiltræde 
efter ferien, også kaldt hjem, da hun netop er 
ekspert med hensyn til voldtægter. 

Hovedparten af de 21 dræbte, hvis død poli-
tiet går i gang med at efterforske, var anklaget 
for såkaldte partnervoldtægter, og Naja, Oscar, 
Emma og Katrine begynder afhøringer af dels ofre 
for de påståede voldtægter, dels pårørende til de 
dræbte. Nogenlunde samtidig har Anne Mi over-
talt sin veninde Katrine til at forsøge sig på en da-
tingapp., hvilket resulterer Katrine møder Daniel 
Reichmann, men allerede under mødet på en café, 
finder hun ud af, at Daniel ikke er den rette for 
hende, og for ikke at trække pinen ud, siger hun 
det til ham og forlader caféen. I dagene derefter 
bliver Katrine stalket af Daniel, hvilket resulterer 
i flere ubehagelige episoder. Hun finder ud af, at 
han flere gange tidligere har været anklaget for 
stalking, og hun får et par politikolleger til at 
mandsopdække hende. Da det bliver klart for po-
litiet, at der findes et ulovligt kartotek over ikke 
straffede voldtægtsforbrydere, løber helt løbsk, 
især da også drabschef Per Kragh bliver myrdet. 

I stedet bliver Naja konstitueret som ny 
drabschef, og mens man i Danmark kommer tæt-
tere på de skyldige, finder politiet ud af, at der 
findes en næsten identisk kreds af selvbestal-
tede hævnere i Indien, som straffer ikke dømte 
voldtægtsforbrydere, og måske er der en sam-
menhæng mellem det, der er foregået i Danmark 
og begivenhederne i en indisk ashram, hvor grup-
pen The Ash Warriors holder til. De mange tråde 
samles til sidst i en dramatisk slutning. Og måske 
går ligningen op lidt for let til sidst. Det er min 
eneste anke, for plottet er fint, og blandingen 
af selvtægt og hævn hænger fornemt sammen. 
Måske det bedste bind i serien, men døm selv!

jl@kbhavis.dk

Mathilde Walter Clark

Lone star

427 sider. Politikens Forlag

Øbro & Tornbjerg 

De ustraffede

403 sider

Politikens Forlag
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HYPERAKTUEL 
SPÆNDINGSROMAN 
FRA PSEUDONYMET ANNA EKBERG

ANMELDELSE Forfatterparret An-
ders Klarlund og Jacob Weinreich, 
der tidligere har skrevet krimier 
både under forfatternavnet A.J. 
Kazinski og Anne Ekberg, har nu 
fået udgivet deres tredje Anna Ek-
berg-roman Havets Børn. Histo-
rien begynder i Uganda i år 2000, 
hvor Rebekka og hendes mor kø-
rer galt på vej til hospitalet, hvor 
den højgravide Rebekka skal føde. 
Ved et mirakel overlever Rebekka, 
mens hendes mor og det ufødte 
barn omkommer. 

Sygdommen
Sytten år senere får Rebekka 
konstateret kræft, og en knogle-
marvstranplantation er det ene-
ste, der kan redde hende. Des-
værre matcher hendes fars celler 
ikke, men så viser det sig, at hen-
des datter mirakuløst overlevede 
ulykken i 2000, for derefter at blive 
bortadopteret. Resten af romanen 
handler om Rebekkas kamp for at 
finde datteren, der blev bortadop-
teret umiddelbart efter ulykken. 
Sideløbende med Rebekkas søgen, 
får man historien om de to børne-
soldater Angel og Desmond, som 

er flygtet fra Obersten, en uhyg-
gelig tyran, der bl.a. har misbrugt 
Angel seksuelt. 

Menneskesmuglere
Det lykkes for Angel at nå frem 
til menneskesmuglere, der fra 
Nordafrika får sendt hende over 
Middelhavet til den italienske ø 
Lampedusa. Derfra lykkes det for 
hende følge sporene efter Ober-
sten, som hun har tænkt sig at slå 
ihjel. Som læser går det hurtigt op 
for én, at Angel er den forsvundne 
datter, og om det lykkes for mor 
og datter at blive genforenet, det 
handler resten af historien om. 
Men der sker også et mord på en 
afrikansk kvinde i København, 
og det fører politiet på sporet af 
noget, der er sket i Østafrika tid-
ligere, og på den måde vikler de 
forskellige begivenheder sig ind i 
hinanden. 

Der er uhyggelige og gribende 
scener om turen over Middelha-
vet i den alt for lille redningsbåd, 
og i det hele taget er det lykkedes 
for Anna Ekberg at skabe en både 
fascinerende og hyperaktuel thri-
ller, hvor man holdes i spænding 

til den sidste side. Efter min me-
ning er der tale om årets nok bed-
ste danske krimi, som burde være 
pligtlæsning for politikere som In-
ger Støjberg og Martin Henriksen. 
Jeg glæder mig allerede til at læse 
mere fra Klarlund og Weinreich, 
uanset om det er skrevet af Anna 
Ekberg eller A.J. Kazinski.

jl@kbhavis.dk

TEKST JANNIK LUNN 

Anna Ekberg

Havets børn

402 sider

Politikens Forlag

TEKST JANNIK LUNN

SPRING 

UD
ANMELDELSE  Anne Mette Kærulff Lorentzens 
Skamlebben forener to genrer på fornem vis, - 
autofiktion og grafic novel. Historien handler 
om den midaldrende Louise, der har levet i 
sit ægteskab med mand og børn, men som 
egentlig siden sin barndom har været klar 
over, at hun var mest til kvinder, og hvor 
hun allerede dengang sagde til sin mormor, 
at hun helst ville giftes med Laura, men fik 
at vide, at piger gifter sig med drenge. Ægte-
skabet er ikke nogen udpræget succes, men 
efter surfing på datingsider ender Louise på 
Hotel Scandic i Roskilde sammen med en 
kvinde, der dog straks efter en gang dildo-
sex skal videre til en anden aftale. Så følger 
en gang parterapi, inden Louise springer ud 
af skabet og vil skilles, og derefter må hun 
både fortælle sine forældre og børnene årsa-
gen til hvorfor, hun forlod deres far. At Lou-
ise er tegnet som en kanin skal måske sym-
bolisere liderlighed, men de fine tegninger, 
hvor alle medvirkende er dyr eller fugle, gør 
måske, at den meget vedkommende historie 
er lettere at sluge – også for børn og unge, 
og så er Skamlebben i øvrigt både kærlig og 
fyldt med humor. 

jl@kbhavis.dk

Anne Mette Kjærulf 

Lorentzen

Skamlebben

142 sider

Cobolt
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Pernilla Ericson

Jeg finder dig

Oversat af Kamilla Pontoppidan Haderup. 

348 sider. Harper Collins Nordic

Jens-Emil Nielsen

Mennesker på sindssygehospital

Stort format 136 sider

Bogforlaget Her & Nu

TEKST JANNIK LUNN

TEKST JANNIK LUNN

VELLYKKET SVENSK 
»DEN SVÆRE TOER«

PÅ KOLDBØTTE-
FABRIKKEN

ANMELDELSE  Efter sin fornemme de-
butkrimi Sporene vi efterlader os, 
var der givetvis mange, der glædede 
sig til at læse mere om Erlagruppen, 
den specialgruppe, som den handicap-
pede Edith havde nedsat med bl.a. den 
utraditionelle politibetjent Liv Kaspi 
og Gruppens fikser Richard Falke som 
medlemmer, og allerede nu er Pernilla 
Ericson klar med næste bind Jeg finder 
dig, hvor man igen møder gruppen, 
der denne gang har fået en ny livsfar-
lig opgave, nemlig at beskytte netop 
Falke, der siden gruppens succesfulde 
opklaring af overfaldene på en række 
kvinder, har boet i Australien. Grun-
den, til at Richard rejste så langt væk, 
var, at han havde givet politiet et tip 
om det, som skulle have været ét af 
Sveriges største kup nogensinde. 

Han var nemlig blevet bedt om 
at skaffe et antal politiuniformer, 
som nogle gangstere skulle benytte 
til kuppet, der var iscenesat af gang-
sterkongen Jovan Devic, og nu var 
det ham, der havde givet politiet det 
tip, som havde gjort, at hovedparten 
af Devic’s mænd var blevet afsløret 
og sendt i fængsel. Imidlertid har De-
vic fundet frem til, at det var Falke, 
der angav ham til politiet, og derfor 
har den magtfulde Jovan Devic sat en 
lejemorder til at gøre Richard Falke 
tavs. Da Richard, der er eftersøgt af 
svensk politi som hovedvidne imod 
Devic, vender tilbage til Sverige for 
at besøge sin bedste ven, der lig-
ger for døden på et hospice, bliver 
han angivet af en ansat i Arlanda, 
hvor man benytter det avancerede 
SeeWide-program, der bl.a. benyt-
ter ansigtsgenkendelse. Den medar-
bejder, som er ansat i Arlanda, er på 
Devic’s lønningsliste, og nu går jag-
ten på Falke ind. 

Derfor bliver Erlagruppen gen-
etableret med Liv Kaspi i spidsen 
og med hackeren Aminah, problem-
knuseren Richard og naturligvis 
Edith, den officielle leder. Politiet la-
der samtidig Richard bevogte, fordi 

han har kendskabet til Jovan Devic, 
der foruden at sidde på solariekæ-
der og værtshuse samt indkræve 
beskyttelsespenge, også er ekspert i 
hvidvaskning af penge. Da det bliver 
klart for Devic, at Falke bliver holdt 
indespærret af politiet, og at hans liv 
er i yderste fare, må han og Liv tage 
affære, for det viser sig, at der er en 
læk internt hos politiet, og så sker 
der ellers en række farlige og spek-
takulære begivenheder, og mens Liv 
er forelsket i Richard, er han mere 
forbeholden, fordi han er bange for, 
at hun vil være loyal overfor sin ar-
bejdsgiver, politiet. I en dramatisk 
afslutning må Liv samtidig beskytte 
nogle af dem, som står hende nær-
mest. Forfatteren er til tider yderst 
vittig, fx da hun fortæller om noget 
nyt radioudstyr hos politiet, der kan 
finde og fjernstyre pacemakere. Her 
tilføjer hun: ”Vi var nogle stykker, 
der håbede, at svinet Donald Trump 
var hjerteopereret”. Det er lykkedes 
for Pernilla Ericson at overgå sin de-
but, så den svære toer kan virkelig 
anbefales.

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE  Mennesker på sindssy-
gehospital er en interessant krønike 
om anstalter som Sct. Hans, Risskov, 
Oringe, Viborg, Middelfart, Nykøbing 
S., Vedsted og Augustenborg. Journali-
sten og forlæggeren Jens-Emil Nielsen 
forsøger med denne bog at skabe for-
ståelse for mennesker med sindslidel-
ser i fortiden og nutiden, som i mange 
tilfælde blev gemt væk på psykiatri-
ske hospitaler, der fra 1911-1959 blev 
kandt sindssygehospitaler. Før det var 
der tale om såkaldte dårekister med 
lille lem til maden.

Bogen fortæller om de gamle in-
stitutioner, hvor der ofte var smukke 
parker, som de indlagte kunne spad-
sere i, men hvor der indendørs også 
var bælter, remme og luffer i sengene 
til de mest urolige patienter og ma-
drasser med halm, som hurtigt kunne 
udskiftes, når det var urenlige patien-
ter, der lå på dem. De enkelte sinds-
sygehospitaler har hver deres kapi-
tel, og der er såkaldte casestories om 
udvalgte patienter, som for de flestes 
vedkommende er nævnt ved navns 
nævnelse bortset fra enkelte patien-
ter, hvis navne, man har ændret, når 
journalerne var af nyere dato. Forfat-
teren har været ind over den enkeltes 
journal, og man kan læse, hvor længe 
behandlingen stod på, og om det endte 
med helbredelse eller død. Det er både 
uhyggelige historier, der resulterede i 
hvide snit, men også nogle, hvor ind-
læggelsen resulterede i en form for 
kunstnerisk virke. 

Foruden de mange ukendtes jour-
naler, har Jens-Emil Nielsen også ind-
lemmet flere i offentligheden kendte 

mennesker som fx Amalie Skram, Tove 
Ditlevsen, grevinde Adelaide Schim-
melmann, Otto Wied (bror til Gustav 
Wied), Vilhelm Dickmeiss, Peder Se-
verin Krøyer og Anny Berntsen, der 
var datter af konseilspræsident Klaus 
Berntsen, der som én af hovedmæn-
dene bag 1915-grundloven var med til 
at beslutte opførelsen af sindssygeho-
spitalet i Nykøbing Sjælland, hvor dat-
teren Anny var indlagt fra 1935-1982. 
Det var i øvrigt Anny Berntsen, der 
var udlært møbelsnedker, som i 1918 
udførte sit mesterstykke Folketingets 
talerstol (uden brug af søm og skruer). 
Det er et imponerende værk Jens-Emil 
Nielsen har skabt, som er blevet til, 
efter han har læst eller skimmet flere 
hundrede patientjournaler. Og så er 
bogen gennemillustreret med mange 
sort/hvide fotos.

jl@kbhavis.dk
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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.

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

Venlig hilsen

Tine Wiboltt
Apoteker på København 
Vaisenhus 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.


