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FORNEMT VÆRK OM
HENRETTELSER I DANMARK

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Straffet på livet
er som titlen fortæller en bog
om henrettelser i Danmark.
Her begrænset til perioden
fra 1537-1892. Bogen er et
omfattende og spændende
værk på over 600 sider, og
om der direkte er tale om
en doktordisputats er jeg
ikke klar over, men der ligger et kolossalt kildemateriale bag, og foruden meget
andet bilagsmateriale kan
man se navnene på samtlige de, som blev henrettet
i perioden. Hvad var det for
folk, der blev dødsdømt og
henrettet? Det var almindelige tyveknægte inklusive
heste- og kvægtyve, der blev
dømt, som det hed, til galge
og gren.
Det var mordere og drabsmænd (og kvinder), der blev
henrettet med sværd eller
økse, mens trolddom, blodskam og sodomi og mordbrand blev straffet ved at
misdæderne endte på bålet, og endelig var der andre
misgerninger, der blev straffet på andre måder. Selvfølgelig skete der justitsmord,
men ofte indebar det kun, at
dommeren eller domsmændene skulle nedtage den
hængte af galgen, og sørge
for, at vedkommende som en
kristen mand blev begravet i

kristen jord, hvad de henrettede ellers ikke blev. Værket
er opdelt i kapitler om fx tiden op til henrettelsen, hvor
der er rystende beskrivelser af fangehullerne, hvad
der skete med de, der brød
ud og atter blev indfanget,
om tortur, forbøn og benådning. Om fangehullet i Slutterigade og Stokhuset sad fx
44 fanger i tre små rum med
rædsel luft og ingen halm at
lægge sig på, mens der i kælderen under rådhuset i Ribe
var rum for delinkventer,
kaldet finkebur og troldkonekammer, og lignende fangehuller fandtes overalt i
Danmark.
Et særligt kapitel hedder
Den sidste dag, og her fortælles om bl.a. tilskuerne,
præsten og delinkventen,
om sværdet der svinges, og
øksen der falder, på bålet eller hængt i galgen. Udstillet
til skræk og advarsel, i høj og
heden jord eller på kirkegården. Et andet kapitel er om
de militære forbrydelser, der
førte til henrettelser, og et
kapitel fortæller om bøddel,
mestermand og skarpretter.
Bogen indeholder beskrivelser af utallige enkelttilfælde som fx en kvinde fra
Kerteminde, ”som var alle
sine dage halv tåbelig og

hel tungsindig, men omsider ked af livet, ungefær 50
år gammel, myrdede et barn
og blev rettet på torvet, skønt
hendes gerning var øvet udi
sindets urolighed, fortvivlelse og forvirring, havde
Fyns Landsting i 1715 dømt
hende til døden, og to uger
senere faldt hendes hoved
for skarpretterens sværd.”
I beskrivelserne fra den
sidste dag, kan man læse,
hvordan mange af de dødsdømte blev drukket berusede i vin eller øl, inden de
blev ført til retterstedet. Forfatteren har hentet en del af
de beskrivelser fra regnskaber om omkostningerne ved
henrettelserne. På samme
måde kan man se ud af regnskaber, hvordan fx 38 læs
brænde, to tønder tjære, en
stige, et reb samt langhalm
blev kørt ud til Mette Glarmesters bål, og desuden to
mark for at få brændet kørt
ud til Galgebjerget.
Man kan også læse ganske nøjagtigt, hvad en halshugning kostede, og hvad
der løb oveni for at få hovedet sat på en stage. Et andet
sted kan man læse hvordan
Anne Jørgensdatter i 1749
blev dømt ved Svanholm
Birketing til at knibes af
skarpretteren med gloende

tænger først ved huset, hvor
mordet var begået, dernæst
to gange mellem huset og
retterstedet og til sidst en
gang på retterstedet. Andre
almindelige straffe i forbindelse med henrettelser var
radbrækning og spidsrod,
hvor man i sidstnævnte tilfælde skulle gennemføre turen forbi 200 mand 6, 8 eller
12 gange, i grove tilfælde 18
eller 24 gange. Det sædvanlige antal, der behøvedes var
4.000 spidsrødder, som blev
skaffet i nærmeste kongelige
skov.
Hver mand skulle levere
sine slag uden at spare på
kræfterne af medlidenhed.
Helt grotesk var det ved de
henrettelser, hvor de dødsdømte, som oftest var desertører, skulle spille terninger
om livet. Den der vandt slap
for galgen, men skulle ofte i
stedet løbe spidsrod 16 gange
mellem 300 mand i løbet
af to dage, og blev derefter
indsat til to års fæstningsarbejde på Kronborg. Naturligvis kan man læse om de
mere berømte henrettelser
af fx Struensee, der i 1772
fik hugget først højre hånd
af, så hoved af, inden kroppen blev parteret og lagt på
hjul og stejle, men det der gør
mest indtryk er, hvor mange

almindelige forbrydere, der
blev både henrettet og pint
i løbet af de cirka 350 år, bogen omhandler. Der er også
henvisninger til ordsprog
og andre vendinger, så hen
kan man glæde sig over
mere muntre kapitler, men
hvorom alt er, så er der tale
om et vigtigt og gennemarbejdet værk, fyldt med fine
illustrationer både i farve og
sort/hvid.
jl@kbhavis.dk

Niels H. Kragh-Nielsen
Straffet på livet - Henrettelser i Danmark 1537-1892
Gennemillustreret. 612 sider.
Stort format. Gads Forlag
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ANBEFALING Hvis de næste bind af
Elly Griffiths Ruth Galloway-krimier
er ligeså gode som de to første, kan
man som læser bare glæde sig til flere
spændende læseoplevelser. Nummer
to, Løgnens hus, har igen arkæologen
Ruth Galloway og vicekriminalkommissær Harry Nelson i hovedrollerne,
nøjagtigt som de var det i Pigen under jorden.

Hovedløse skeletter

Denne gang bliver Ruth tilkaldt,
fordi nogle bygningsarbejdere under
nedrivningen af et forfaldent hus i
Norwich er stødt på et barneskelet,
der har ligget begravet under et dørtrin. Huset har tidligere været et børnehjem, Det Hellige Hjertes Børnehjem, der var ledet af den katolske
præst Fader Hennessey, og for 40 år
siden forsvandt to børn for aldrig at
blive fundet igen. Huset er nu ejet af
byggematadoren Edward Spens, det
har i flere generationer været ejet af
familien Spens, der nu vil bygge helt
moderne huse, som skal udstykkes
til dyre luksusejerlejligheder. Der-

for er Edward Spens meget utilfreds
med, at det arkæologiske arbejde vil
forsinke byggeriet, men først skal skelettet graves fri, og her finder man ud
af, at hovedet mangler, og desuden finder arkæologerne også skelettet af en
kat – også uden hoved. Det viser sig,
at der tidligere har boet mennesker
på egnen, helt tilbage til Jernalderen,
hvor både romere og keltere har efterladt sig spor. Derfor er det doktor
Max Grey fra Sussex University, som
er blevet sat til at lede udgravningen,
og der er ham, der har sendt bud efter Ruth Galloway. De manglende hoveder på skeletterne kan tyde på, at
der har været tale om rituelle ofringer,
men først skal arkæologerne ved hjælp
af kulstof 14-metoden finde ud af, hvor
længe skeletterne har ligget i jorden.
Mørke kræfter

Flere af personer fra Ruth Galloways
første sag i Saltmarsken, laboranten og
druiden Michael Malone, kendt som
Cathbad, og Ruths veninde, den billedsmukke Shona Maclean, der er lektor
i engelsk litteratur, dukker også op i

Norwich, mens der bliver gravet ud.
Imidlertid er der mørke kræfter, som
forsøger at forpurre efterforskningen,
da undersøgelserne muligvis har pustet nyt liv i en tilsyneladende glemt
forbrydelse. Desuden har det vist sig,
at Ruth Galloway er gravid, og det er
hun muligvis med Harry Nelson, der
imidlertid er gift med Michelle, som
han har to døtre sammen med. Da arkæologerne finder det manglende kranium i en tilmuret brønd, viser det
sig, at tænderne har en fyldning, som
kunne betyde, at det kun har ligget der
i små 50 år. Inden man når frem til
den dramatiske slutning, sker der flere
overrumplende begivenheder, bl.a.
som resultat af politiets afhøringer af
en gammel nonne, der var stuepige
hos familien Spens, før hun begyndte
at undervise på børnehjemmet.
Elly Griffith skriver til tider ganske morsomt, fx når hun skildrer den
dykker, som bringer kraniet op fra
brønden: ”Kort efter kom dykkeren
op med en hovedskal balancerende
på flad hånd. Han lignede en skuespiller, der spiller Hamlet i en eks-

perimenterende forestilling (måske
Shakespeare møder Beckett?). Elly
Griffith forstår virkelig at komponere et plot, der river læseren med
fra først til sidst, så Løgnens hus kan
varmt anbefales!
jl@kbhavis.dk

Elly Griffith
Løgnens hus
Oversat af Lærke Pade
338 sider. Gads Forlag
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DEN SVÆRE, MEN
FORNEMME TOER
FIN MINIMALISTISK

ROMAN OM TAB, SKAM

OG IKKE MINDST ANGST
TEKST JANNIK LUNN

Vibeke, der er hovedperson i Katrine Marie Guldagers Bjørnen, er netop blevet fyret fra sin stilling som gymnasielærer,
hendes datter Laura er flyttet hjemmefra, og
hun har haft et stort skænderi med sin mand
Leif, som hun kalder Bent, når hun er sur på
ham. Derfor flygter hun fra det hele og kører op til familiens hus i Sverige for at være
alene. Men da en snestorm rammer Sverige
og strømmen går i det lille hus, begynder
Vibse, som hun kaldes, at tvivle på, at det
var en god idé at stikke af. Hun søger over
til naboen Johan, der bor nogle få kilometer
fra huset, men undervejs bliver hun nødt til
at overnatte i en primitiv backstuga, hvor
hun holder varmen ved at tænde et bål og
smelte sne til vand. Men der, midt i skoven
er både elge og en bjørn, som Vibse mener
burde være i hi. Romanen foregår i løbet af
de 11 dage, der går, indtil hun når frem til
Johans hus, og hvor hun finder ham udenfor,
stærkt underafkølet.
Hvordan denne flugt ender, skal ikke røbes her, men Vibeke når at tænke mange ting
igennem undervejs, og måske er der trods alt
en fremtid sammen for hende og ægtemanden. Bjørnen er en gribende, minimalistisk
roman om tab, skam og ikke mindst angst.
Igen viser Katrine Marie Guldager sig som én
af Danmarks bedste forfattere med et pragtfuldt sprog og en vedkommende historie –
her i en ganske lille roman.
ANMELDELSE

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Anne Mette Hancock,
der i foråret fik Det Danske Kriminalakademi’s diplom som Årets Debutant for Ligblomsten, er allerede
tilbage med Mercedes-snittet. Igen
er journalisten Heloise Kaldan og
kriminalefterforskeren Erik Schäfer hovedpersoner.
Historien begynder med, at
den tiårige Lukas Bjerre forsvinder sporløst på vej hjem fra sin
skole på Østerbro i København.
Heloise er i gang med researchen
til en artikel om hjemvendte soldater med PTSD, da hendes redaktør sætter hende til at dække sagen
om den forsvundne Lukas. Politiet
er i starten på bar bund, men flere
børn på skolen taler om den mystiske Æblemand, og Lukas er desuden blevet set i samtale med en
kvinde udenfor skolen. Da Lukas’
mobiltelefon dukker op, kan politiet se, at han er besat af pareidolia, hvor han fotograferer ting, der
ligner ansigter.
På et tidspunkt bliver Heloise
spurgt, om hun er ved at fabrikere

en Britney, som er journalistslang
for at fabrikere en nekrolog, før
den portrætterede er død. Romanens titel hentyder til det ar i hjertet, som soldater med PTSD muligvis har – ar fra traumer eller sorg,
Mercedes-snittet er desuden noget,
retsmedicinere benytter. Under
et møde imellem Heloise og Erik
Schäfer, bladrer Heloise i Eriks optegnelser, hvilket giver hende en
oplysning, som hun forfølger til
Eriks store fortrydelse, og det resulterer i, at Heloise på egen hånd
kører til Rørvig, hvor der måske
er en løsning på gåden. Drengen
Lukas er stadig forsvundet, da et
meget skræmmende mønster viser
sig, og Anne Mette Hancock forstår
at holde spændingen intakt indtil
de allersidste kapitler. Undervejs
møder læseren naturligvis Lukas’
forældre, et mærkeligt dysfunktionelt ægtepar, som er ved at gå op i
limningen, og som frygter, at Lukas
er blevet myrdet, specielt da politiet finder hans jakke under isen
i Kastelsgraven, der er frosset til.

Det er til fulde lykkedes for Anne
Marie Hancock at leve op til sin succesrige debut, og som læser glæder
man sig allerede til næste opus fra
forfatteren.
jl@kbhavis.dk

jl@kbhavis.dk

Anne Marie Hancock
Mercedes-snittet
332 sider. Lindhardt og Ringhof

Katrine Marie Guldager
Bjørnen
173 sider. Gyldendal
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ISCENESAT
FORNEMT

LEGAT

TIL FORFATTEREN

CASPAR ERIC
TEKST JANNIK LUNN

Årets modtager af Jan Sonnergaards
Mindelegat, der blev uddelt 15. maj på Baren Floss - med deltagelse af utrolig mange
mennesker, der nød Champagne ad libitum, var Caspar Eric. Han modtog, blandt
diverse gaver, én af Jan Sonnergaards egne
Hawaii-skjorter (presset og nyrenset!) og
Sonnergaards Sidste Søndag i Oktober i en
særindbinding udført af Malene Lerager fra
Co’Libri. Valget blev motiveret af forfatteren
Jonas T. Bengtsson, der bl.a. sagde: ”Det er
stort at læse modtagerens prosa, for udover
at han tør give af sig selv, uden at vi taler om
hovedstole og andre bankmæssige termer, så
GIVER han os så meget: Han giver os eftertænksomhed, en særlig litterær rytme og i så
høj grad en kæmpestor glæde ved at læse.”
PRIS

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Kvinden mellem os
af Greer Hendrichs & Sarah Pekkanen er én af den slags trekantsdramaer, hvor man som læser tror,
at man har gættet hele plottet fra
begyndelsen, men så kan man godt
tro om igen.
Den ene kvinde, Vanessa, der er
romanens jeg-fortæller, har været
gift med Richard Thompson, og
hun bor nu sammen med sin moster Charlotte, efter at hun, da romanen starter, er blevet skiftet ud
med Richards nye kærlighed, Nellie, som han har forlovet sig med.
Skiftevis følger man Vanessa, der
nu arbejder i et stormagasin, og
Nellie, der er ansat i børneinstitutionen Learning Ladder, men da
lønnen ikke er imponerende her,
har hun et aftenjob som tjener på
en restaurant. Et job som Richard
dog gerne ser, at hun dropper, når

de snart skal giftes. Richard bliver
både skildret af Vanessa og Nellie,
og i begge versioner er han en jaloux og kontrollerende mand, der
flere gange udtaler: ”Selv når jeg
ikke er der, er jeg altid hos dig.”. Vanessa, der har en fortid, som langsomt bliver åbenbaret og som endte
i en katastrofe, forsøger på flere måder at få Nellie til at opgive sit bryllup med Richard. Så sker der noget
helt uforudset, da mystiske Emma
dukker op, for hvem er Emma, og
hvem er Nellie egentlig? Det virker,
som der fra begyndelsen været tale
om en fantasifuld hævnaktion fra
Vanessas side, men hvordan hænger det hele overhovedet sammen?
Det er det, denne virkelig originale
psykologiske thriller handler om,
så mere skal ikke afsløres her. Læs
den, gys og bliv forbavset!
jl@kbhavis.dk

Dagen var velvalgt

Greer Hendrichs & Sarah Pekkanen
Kvinden mellem os
Oversat af Sara Koch. 378 sider. Gyldendal

Dagen for uddelingen af legatet var valgt, da
det var nøjagtigt 21 år siden, at Jan Sonnergaard debuterede med novellesamlingen Radiator, og at Gyldendal i den anledning udgav
Sonnergaards Samlede Noveller + 1. Caspar
Eric takkede for legatet – inden han overhovedet havde modtaget det – ved at gribe mikrofonen og fortælle, at han var stolt og glad,
og at Sonnergaards tekster altid havde betydet ”litteratur” for ham, hvorefter han læste
en kort passage fra Immatrikuleret 1.9.1982,
spøgelse. Og først da kunne Line-Maria Lång
overrække ham legatet, som foruden diplom
bl.a. indeholdt et gavekort fra Politikens Boghal, ét fra Husmanns Vinstue samt før omtalte SødeJan-Hawaii-skjorte. Næste uddeling
af Jan Sonnergaards Mindelegat vil finde sted
Sidste Søndag i Oktober, og man kan følge
mindelegatets aktiviteter på Facebook.
jl@kbhavis.dk
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TRE SJOVE BØGER

TIL FERIEN
TEKST CAMILLE BLOMST

FÆLLES
SKRALDLATTER

LITTERÆR PERLE
“Åndehul” er en pragtfuld litterær
perle, stramt komponeret med leg med sproget og
dét at tage noget bogstaveligt. Hele bogen er overdrevet underspillet, minimalistisk og knivskarp,
morsom og mystisk, kan man ønske sig mere?.
En ensom midaldrende politimand, der lever af
at leve sig ind i mordere, trænger til at åndehul. Derfor begynder han til kor. Han synger ikke helt godt
nok, men optages fordi kirketjeneren, der selv er
deltager synes, at han kommer med noget, trods alt.
ANBEFALING

Åndehul fra mange vinkler

Koret mødes et par gange, her efter begynder kirketjeneren at ville snakke, og dermed ophører åndehullet.
Kirketjeneren betror sig til politimanden, han
har fundet en grotesk måde, at skabe et åndehul i
familiens svage økonomi.
Hans fidus er ikke bare er uden for lov og ret,
den er moralsk og etisk så perves, at det kun kan
optræde i en roman.
Politimanden har svært ved at holde ud, ikke
at handle på denne lille kriminelle forseelse, men
han vælger at holde fri og lade kirketenerens svindel ligge.
Trekantdramaet opstår da frisøren fra koret betror sig. Hun er træt af sin mand, der sidder i kørestol. Han kommer aldrig ud og smitter hende med
livstræthed. Hun kan ikke ånde og vil have ham
ad vejen. Nu planlægges et finsk og morsomt mord.
Læseoplevelse

Fortællingen er komisk og dybt originalt. Særligt
fantastisk er sproget. Ikke et ord er fyld, ikke et ord
er uden overvejelser og det er fyldt med undren
over det vi siger, det vi tænker, det vi skal.
Ud over det skarpe sprog er lykken at læse alt det
mellem linjerne, her opstår lyd, musik og billeder,
så det hele bliver et fint lille værk, der er litterært,
eftertænksomt, opdragende på en varm finsk måde
og det bedste er, at det kan læses af alle.

Kari Hotkainen
Åndehul
Roman - Gyldendal

KOMISK FINSK
ROAD-ROMAN
ANBEFALING To brødre omkring de fyrre fra en finsk
udby har arvet deres mormors afføde mand. De har
besluttet sig for, at hans urne skal besøge nogle af
alle de byer, han har boet i.
Oven på en dysfunktionel barndom er den ene
er blevet tingfinderkrejler og den anden forsikringsstatistiker. Den første har været gift med Elli.
Den anden har aldrig været gift, men også stadig
forelsket i Elli.
Gamle konflikter og nye problemer dukker op
og løses som brødrene kører fra den ene livsforladt
by. Der er kun ludere og en lommetyv på værtshusene, så ender det i underholdende næseblod.
Brødrene (og forfatteren) får i en charmerende
jargon klemt herlige holdninger ud mellem sidebenene om samfundet, hverdagen, andre mennesker
og finner generelt. Det er en fart og overlegen sans
for sproget i denne road-komedie.
Slutningen byder på et finsk twist. En kvinde
kommer ind fra en skæv vinkel og en finsk happyendning mulighed åbner sig.

Roope Lipasti
Udflugt med urne
Roman Turbine, 290 Kr.

Line Knutzon har i brevkassebesvareren Camille Cloud opfundet en herlige kvindefigur.
Cloud har skrevet en række selvhjælpsbøger, der
har givet hende status, formue og pondus til at
have denne brevkasse, hvor hun anbefaler bøger,
der hjælper på problemer.
Alene listen over Camille Cloud fiktive selvhjælpsbøger er herlig læsning, her et mindre udpluk fra værklisten: “Ildsjæle og engle - en bog om
gratis arbejdskraft”, “4 puder i en sofa, en fotobog
om sofaer” og “Bagebogen, muffins på 277 måder”.
ANBEFALING

Et fristende eksempel fra bogen

“Hej, jeg er en kortsigtet fyr som leder efter et forum med andre kortsigtede mennesker. Et sted
hvor vi frit kan udveklse kortsigtede erfaringer,
kortsigtede løsninger og evt. Indlede kortsigtede
forhold på den lange bane, uden at få kritik for
det. Jeg har rigtig mange kortsigtede ideer som jeg
gerne vil have feedback på, men jeg har p.t. Forstuvet begge mine ankler da jeg i sidste uge sprang
ud ad vinduet fordi jeg ikke gad tage trappen. Så
lige nu har jeg lidt svært ved at komme ud.
Kingo Mortensen”
Fantastisk til oplæsning og fælles skraldlatter.

Line Knutzon
Camille Cloud brevkasse
Roman Rosinante, 259 Kr.
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POLITISK
SPÆNDINGSROMAN
BASERET PÅ

INSIDERVIDEN
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE I bjørnens kløer er titlen på journalisten Peter
Mogensens første spændingsroman. En tidligere jægersoldat
Henrik Foss er nu nået til tops i oppositionspartiet Venstre,
og han vil antagelig blive udenrigsminister, hvis de borgerlige
vinder det næste valg. Da romanen begynder er Marie Lindberg er leder af Venstre, og hun står til at afløse den socialdemokratiske statsminister Oliver Kruuse, kaldet Smilet, hvis
flertallet skifter efter et kommende valg, og samtidig skal Danmark i den kommende periode lede FN, netop som der skal
tages stilling til, om Tjetjenien skal have sin selvstændighed
fra Rusland. Den stærke russiske præsident Sorokin opfatter
naturligvis armlægningen i FN som et opgør mod den amerikanske præsident Miller, så derfor er det vigtigt for russerne
at få Danmark over på deres side, inden FN skal behandle
den højspændte politiske sag. Henrik Foss modtager en mail
fra Ruslands ambassadør i Danmark, om at det ikke vil blive
opfattet som en fredsskabende handling over for Rusland, hvis
hans parti går ind for Tjetjeniens frigørelse. Da Foss’ to sønner
og hans ekskone bliver kidnappet, fører det til en afpresning,
der sender Danmark ud i en større hemmelig regeringskrise,
og ikke kun Foss bliver afpresset, Marie Lindberg får tilsendt
nogle billeder taget på hendes hotelværelse under en udlandsrejse, billeder, som ifølge afsenderen vil havne på Ekstrabladets
redaktion to dage efter, og som antagelig vil ødelægge hendes
politiske fremtid.
Der er altså lagt op til alletiders største politiske drama i
Danmark, og det handler resten af historien om. Det er lykkedes for Peter Mogensen at bruge hele det tætte kendskab, han
har til den politiske verden på og udenfor Christiansborg, og
der er mange henvisninger til politiske rævekager fra det virkelige liv. Som et lille eksempel siger Henrik Foss et sted: ”Tag
Helle Thorning-Schmidt, som dengang gik ned med piber og
trommer og tabte til Lars Løkke Rasmussen, som enhver burde
have kunnet slå, hvis man ser på alle hans private pengeproblemer, men hun tabte, fordi vælgerne havde forladt hende,
og fordi hun havde gennemført en politik, som ikke gavnede
hendes egne vælgere mest. Men den politik fik Danmark ud
af finanskrisen, og hun mistede magten. Og at miste magten
er det højeste beløb, en politiker kan betale. Jeg siger ikke, at
Thorning-Schmidt gjorde det rigtige, jeg siger blot, at nogle
gange er det rigtigt at kæmpe for det, man tror på, selv om man
af den grund må se et nederlag i øjnene.” Hvordan det citat
kommer ind i handlingen, kan man læse sig til i denne spændende politiske thriller. At I bjørnens kløer allerede er solgt til
filmatisering af Nordisk Film, kan ikke undre. Mon ikke Peter
Mogensen har nye spændingsromaner på tegnebrættet. Jeg vil
glæde mig til næste opus.
jl@kbhavis.dk

Peter Mogensen:
I bjørnens kløer
Turbine

SPÆNDINGSROMAN OM,
HVORDAN DET KUNNE VÆRE

GÅET I VIRKELIGHEDEN
TEKST JANNIK LUNN

Når Bill Clinton har skrevet en spændingsroman (Præsidenten
er forsvundet) sammen med
den garvede forfatter James
Patterson, er det næppe for
at score kassen, for det gør
han vist i forvejen med sine
mange foredrag Verden over.
Det er nok mere for at spinde
en historie over noget, der
kunne være blevet et mareridt i hans egen præsidentperiode.
Romanens hovedperson
og jeg-fortæller, præsident
Jonathan Lincoln Duncan,
er, da historien begynder,
ved at forklare sig overfor
et undersøgelsesudvalg nedsat af Repræsentanternes
Hus ved formanden Lester
Rhodes. Et mislykket forsøg
på at uskadeliggøre verdens
mest eftersøgte terrorist Suliman Cindoruk fra Den Hellige Krigs Sønner resulterede
i flere amerikaneres død. Formålet med undersøgelsesudvalget er at få præsident Duncan stillet for en Rigsret.
Næsten samtidig har onde
kræfter iværksat et cyberangreb på USA, hvor kodeordet
er Dystre Tider. Sideløbende
følger læseren snigskytten
med kodenavnet Bach, hvis
opgave det er at uskadeliggøre en person, som man ikke
rigtig ved, hvem er. Som en
slags forløber eller generalprøve på Dystre Tider sker
ANMELDELSE

der et dramatisk cyberangreb, og præsidenten bliver
nødt til at gå under jorden for
at få kontakt med et ungt par,
der er skal føre det egentlige
cyberangreb ud i livet.
Kapløb med tiden

Mens der spekuleres i, hvor
præsidenten er blevet af og hvorfor, bliver det også
klart for præsident Duncan,
at der er en forræder blandt
hans inderkreds i Det Hvide
Hus, men hvem? Der er otte
muligheder, men Duncan
aner ikke, hvem det er, der
samarbejder med udenlandske kræfter, og han ved heller ikke, hvem der står bag
angrebet. Hvis angrebet på
USA’s forskellige it-adresser lykkes, vil landet fra at
være en supermagt synke
ned til at blive det største
tredjeverdensland i verden,
for alt vil gå ned – både landets økonomi, og alt andet
elektronisk, hvilket også vil
resultere i, at det vil være
umuligt at få rent drikkevand. Samtidig vil USA’s forsvar være sårbart, hvis ikke
der øjeblikkeligt gøres ét eller andet, så landets våben
kan fungere alligevel. Den
såkaldte Wipervirus fungerer på den måde, at alle aktive filer i landets computere
vil blive overskrevet, hvorved de eksisterende data vil
forsvinde permanent. Det

bliver et kapløb med tiden,
for der findes et password,
der kan stoppe virusangrebet. Spændingen er intens,
indtil det bliver klart, hvad
passwordet er.
Det bliver naturligvis
også opklaret, hvem der er
forræderen, og hele romanen
slutter med, at præsident
Duncan holder en tale til
nationen. Det er givetvis den
tale, som den rigtige præsident Clinton gerne ville have
holdt, og det virker på mig
lige lovligt patetisk, men det
forhindrer ikke, at makkerparret Clinton og Patterson
har skrevet en spændende
pageturner. Så den kan afgjort anbefales.
jl@kbhavis.dk

Bill Clinton og James Patterson
Præsidenten er forsvundet
Oversat af Signe Lyng
467 sider. Gyldendal

Spørg bare os - og få gode råd med hjem

På apotekeren.dk
kan du få ekspederet
dine recepter og få
din medicin leveret
direkte til døren.
Du ﬁnder også
et stort udvalg af
vitaminer, lækre
hudplejeprodukter og
håndkøbslægemidler.

Årstiden er for mange ensbetydende med ferierejser og udendørsaktiviteter. Det er ikke altid kun forbundet med hygge og gode oplevelser.
Uanset hvilken sundhedsrelateret udfordring du måtte løbe ind i, eller
ønsker at forebygge, så står personalet på apoteket klar med gode råd.
Kom derfor ind på apoteket og få en snak om, hvilke lægemidler og
andre produkter dit eget rejseapotek bør indeholde, så du er klar til
at nyde sommeren.
Venlig hilsen

APOTEKEREN.DK
TEKEREN.DK

Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på
Kongelig Hof Apotek
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Diarré?
Bakterierne i et andet land kan være fremmedsprog for din mave. Hør
®
Frontline
Combo
Ipren
om forebyggelse
ogvet.
lindring af feriemave
på apoteket.
Virker mod voksne lopper, æg, larver
og pupper på hund og kat. Flåter bekæmpes inden for 48 timer og lopper
inden for 24 timer. Frontline virker
ved direkte kontakt. Parasitterne skal
ikke bide før det virker.
Til hund 2-10 kg. 3 stk.

Effektiv mod muskel- og ledsmerter
samt menstruationssmerter. 20 stk.

Hidrasec

Remo-wax® Olie Spray

Lægemiddel der hurtigt stopper
diarréen uden at hæmme tarmen.
Væskemængde og antal afføringer
normaliseres uden risiko for bivirkninger som forstoppelse, mavesmerter og oppustethed. Kan anvendes af
voksne og børn fra 15 år. Dosering:
1 kapsel 3 gange dagligt. 10 stk.

Remo-wax Olie Spray mindsker kløe
og irritation i øregangen forårsaget
af tør hud. Olien forebygger også
ørevokspropper, der bl.a. kan opstå
ved hyppig badning om sommeren.
Anvendes efter behov og skal ikke
skylles ud. 15 ml.

Spar 20% på nedenstående produkter

Biﬁform Travel,
20 stk.

Biﬁform Travel,
40 stk.

Decubal junior cream,
200 ml.

Nicorette® QuickMist
Mundspray
Håndkøbslægemiddel til brug ved
rygestop. Mundsprayen indeholder
nikotin, der lindrer rygetrangen efter
60 sekunder. 1 stk.

Gælder fra den 25. juni til den 22. juli 2018

Decubal shower & bath oil,
200 ml.

A-Derma Exomega
Foaming Gel, 500 ml.

A-Derma Exomega
CONTROL Cream, 400 ml.

Lactocare Travel,
30 stk.

Lactocare Stop,
12 stk.

Kongelig Hof Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf. 33 14 11 68
www.kongelighof.apotekeren.dk
Frontline Combo Vet. er et middel til brug på huden mod lopper og ﬂåter. Opløsningen indeholder en kombination af et aktivt stof med adulticide egenskaber, ﬁpronil, og et aktivt stof med ovicide og larvicide egenskaber (S)-methopren. Indikationer: Behandling mod angreb af lopper, ﬂåter og bidende lus hos hund og kat samt angreb af lopper og ﬂåter hos ilder. Beskytter mod nye angreb af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 4 uger hos kat og ilder. Forebygger loppernes formering ved at hæmme udviklingen af æg (ovicid effekt) samt larver og pupper (larvicid effekt) fra æg lagt af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 6 uger hos kat. Effekten over for ﬂåter varer i op til 4 uger hos hund og ilder og 2 uger hos kat. Kan
indgå i behandling af allergisk eksem forårsaget af loppeangreb. Mindste behandlingsinterval er 4 uger. Kan anvendes til drægtige og diegivende dyr. Kontraindikationer: Må ikke anvendes til hunde under 8 uger og/eller 2 kilo, katte under 8 uger og/eller 1 kilo samt ildere yngre end 6 måneder. Bør ikke anvendes til syge eller afkræftede dyr. Må ikke anvendes til kaniner. Præparatet til hund bør ikke anvendes til kat/ilder, da dette kan medføre overdosering. Da der ikke foreligger data herom, anbefales det ikke at anvende præparatet til andre dyr end målarterne. Administrationsmåde: Til udvortes brug. Dosering: Til hund: 1 pipette à 0,67 ml fra 2-10 kg; 1 pipette à 1,34 ml fra 10-20 kg; 1 pipette à 2,68 ml fra 20-40 kg; 1 pipette
à 4,02 ml til hunde over 40 kg legemsvægt. Til kat og ilder: 1 pipette à 0,5 ml. OBS. Der er forskel i styrkerne på produktet til hund og til kat/ilder. Man bør ikke overdosere. Bivirkninger: Blandt de meget sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: Forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen) samt generel kløe
og hårtab. Ligeledes er udtalt savlen, reversible nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, andre nervøse symptomer) samt opkastning og symptomer fra luftvejene observeret. Hvis dyret kommer til at slikke på applikationsstedet, kan voldsom savlen forekomme. Der kan ses forbigående ændringer af pelsens udseende på applikationsstedet
(sammenﬁltret/fedtet pels). Forsigtighedsregler: Badning med vand inden for 2 dage samt hyppigere end en gang om ugen efter behandling bør undgås. Ved gentagne shampoobade nedsættes virkningsvarigheden. Der foreligger ingen data vedr. mulighed for toksicitet af præparatet hos killinger yngre end 8 uger, der er i kontakt med behandlede moderdyr. Undgå at
dyr slikker på behandlingsstedet, og at dyr slikker hinanden efter behandling. Man bør omgå behandlede dyr med forsigtighed, indtil behandlingsstedet er tørt. Tilhæftning af enkelte ﬂåter kan forekomme. Undgå at produktet kommer i kontakt med mund og øjne. Vask hænder efter brug. Præparatet kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne. Dyr eller mennesker
med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med produktet. Se endvidere brugsanvisning på pakningen. Pakninger: Æske med 3 eller 6 pipetter: 0,5 ml, 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml og 4,02 ml. Udl. V. November 2017.Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark: Merial Norden A/S. Pligtteksten er forkortet i forhold til det
af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Dette kan vederlagsfrit rekvireres fra Merial Norden A/S, eller på www.produktresume.dk Ipren® 200 mg ﬁlmovertrukne tabletter (ibuprofen). Anvendelse: Svage smerter. Dosering: Voksne: 1-2 tabletter ved smerter, højst 6 tabletter i døgnet. Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. Kontakt
lægen, hvis børn og unge har brug for Ipren i mere end 3 dage eller symptomerne bliver værre. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed over for ibuprofen eller et hjælpestof, nuværende eller tidligere blødning fra mave-tarm-kanalen/hul på tarmen ved behandling med NSAID, tidligere astma eller vejrtrækningsbesvær, væskeophobning under huden, nældefeber, allergisk reaktion ved behandling med acetylsalicylsyre eller andre NSAID, aktivt/tidligere blødende tyktarmsbetændelse, Crohns sygdom, mavesår, sår på tolvﬁngertarmen, tendens til blødninger, svært nedsat hjerte-/lever-/nyrefunktion, graviditet i 7.-9. måned. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Astma. Tidligere mavesår/blødning fra mave-tarm-kanalen,
tarmsygdom, hjerteanfald/hjertesvigt/slagtilfælde. Forhøjet blodtryk, bindevævssygdomme, nedsat nyre-/leverfunktion, sukkersyge, samtidig anvendelse af warfarin, phenprocoumon, heparin, abciximab, tiroﬁban, integrelin, clopidogrel, ACE hæmmere, betablokkere, furosemid, thiazid, kortikosteroider, lithium, SSRI, ciclosporin, tacrolimus, zidovudin, aminoglykosider, ginkgo biloba, acetylsalicylsyre, andre NSAID, digoxin, methotrexat. Øget risiko for bivirkninger hos ældre. Risiko for nedsat nyrefunktion hos dehydrerede børn og unge. Stop med at tage medicinen og kontakt læge/skadestue ved smerter i den øverste del af maven (mavesår), blødning fra mave-tarm-kanalen, alvorlige, akutte overfølsomhedsreaktioner, alvorlige hudreaktioner. Kontakt lægen ved usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand, hyppige/daglige hovedpineanfald. Risikoen øges ved brug af høje doser og længere tids brug. Anbefalet dosis og behandlingstid bør ikke overskrides. Symptomer på betændelsessygdomme kan skjules, blod-/urinprøveresultater påvirkes. Indeholder lactose: bør ikke anvendes, hvis du ikke tåler visse sukkerarter. Overdosering: Livstruende forgiftning kan opstå. Søg straks læge. Graviditet: Bør ikke anvendes af kvinder, der planlægger at blive gravide. Må ikke anvendes i de sidste 3 måneder af graviditeten. Bør kun anvendes efter aftale med lægen i de første 6 måneder af graviditeten. Amning: Kan anvendes. Bivirkninger:
Meget almindelige: Sure opstød/halsbrand, diaré. Almindelige: Blødning fra mave-tarm-kanalen, mavesmerter, luft i maven, træthed. Mild forbigående hovedpine, svimmelhed, øresusen. Kvalme, opkastning, mavesmerter og -ubehag, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, mavekramper, ophobning af urinstof og kreatinin i blodet, udslæt, væskeophobning i kroppen. Ikke
almindelige: Nedsat hjertefunktion, ændring i blodets sammensætning (feber og tendens til betændelse), blodmangel, prikkende/snurrende fornemmelse i huden, synsforstyrrelser, påvirkning af hørelsen, forværring af astma, vejrtrækningsbesvær. Mavesår/sår på tolvﬁngertarmen med blødning og/eller hul på mave-tarm-væg, mave-eller tarmbetændelse, mundbetændelse, kvalme, opkastning, halsbrand. Akut nyresvigt, nyreskade. Nældefeber, kløe, mindre blødning i hud og slimhinder, lysfølsomhed, snue, forhøjet blodtryk, akut allergisk reaktion, leverbetændelse, gulsot, ændrede levertal, hallucinationer, søvnløshed, nervøsitet, rastløshed. Pakning: 20 stk. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Takeda Pharma
A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup. Tlf.: 46 77 11 11, www.takeda.dk, e mail: info@takeda.dk. Hidrasec®, kapsler 100 mg (racecadotril). Lægemiddel ved akut diarré til voksne og børn fra 15 år, der virker ved at nedsætte væskeudskillelsen fra tarmen til tarmindholdet. Læs oplysningerne i indlægsedlen inden brug. Dosering: 1 kapsel initialt, derefter 1 kapsel
3 gange dagligt. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for hjælpestofferne. Der er ikke beskrevet nogen interaktioner med andre lægemidler hos mennesker til dato. Forsigtighed ved brug hvis blodig afføring med høj feber eller ved nyresygdom eller nedsat leverfunktion. Bivirkninger: Hovedpine (≥ 1/100 til <1/10), udslæt og erytem (≥
1/1.000 til < 1/100). Bør ikke anvendes til gravide og ammende. Pakning 10 stk. HA. Priser: For dagsaktuel pris se: www.medicinpriser.dk. Ikke tilskudsberettiget. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Bioprojet Europe Ltd., Irland. Repræsentant Nordic Drugs, Gl. Kongevej 135 B mezz., tv, 1850 Frederiksberg C. Afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold
til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé dateret 30.10.2015. Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra indehaveren af markedsføringstilladelsen. Nicorette ® (nicotin) QuickMist, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved
overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker oftere pga. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning. Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder alkohol. Bør
ikke bruges til børn u. 18 år eller af gravide/ammende uden lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinenssymptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Hikke, hovedpine, kvalme, irritation i 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 mundhulesprayen 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. April 2016

*Priserne gælder fra 25. juni – 22. juli 2018, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

