
Vi dulmer vores hverdag med 
panodil, også selv om det ikke 
gør rigtig ondt. Samvirke 
giver den danske pivskid et 
plaster på               side 24-40

Av!
tema: smerte

Læs før du hAndLer
{ august 2011 | pris: 39,- kr. | gratis for fdb-medlemmer }

   skvalderkål | utroskab 
      løbetur | motorcykler 
   forsikringer | rabarber

forbrug
Forsikringer/ 
Tegn de rigtige
side 48

miljø
Hygge i haven/
Læsernes billeder
side 50

mad
Mayonnaise/
Gør-det-selv 
side 18



Hvis du har et OK Benzinkort, kan du nu tegne  
en forsikring, der gør, at din månedlige benzin-
regning bliver betalt, hvis du mod forventning 
bliver ufrivillig arbejdsløs i en periode.  

Bestil på www.ok.dk.

Du kan få OK Benzinkortforsikring, hvis du:
•	 er	mellem	18	og	60	år	
•	 er	fastansat	som	lønmodtager	i	Danmark	for		
	 min.	16	timer	pr.	uge				
•	 ikke	har	kendskab	til	forestående	arbejdsløshed,		
 opsigelse eller varsel herom.
 

Få råd til benzin,  
hvis du er uden job

OK Benzinkortforsikring  
- en ekstra tryghed

OK Benzinkort forsikring - en ekstra tryghed

Få råd til benzin, hvis du 

er uden job

Hør mere
Send en SMS med 

TRYGHED til 1272  

(alm. sms-takst).  

Så ringer vi til dig.
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det varmer mit hjerte at se dig bryde sammen, 
for så er smerte i det mindste noget, vi ka’ nyde sammen

uddrag af L.O.C-nummeret Undskyld

sundhed | tema: smerte s. 24-40
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   kenneth klarskov, direktør hos rejsesøgemaskinen viviro.com

“ flyv derhen, hvor de andre 
ikke vil hen. når forretnings-
folkene ikke fylder flyene 
om sommeren, er billetterne  
billigere til storbyer som  
seoul og Beijing”

o

et pengeløst 
liv

Unge er 
dårlige 
betalere
De 21-30-årige er den stør-
ste gruppe, der er registre-
ret som dårlige betalere i 
Experians RKI-register. 
50.000 danskere i alders-
gruppen har ikke betalt de-
res regninger, og samtidig 
har 55.000 i aldersgruppen 
misligholdt deres studielån. 
Antallet af dårlige betalere 
blandt de unge er steget 50 
procent på 10 år.

PefC-mærket
Varer af træ eller papir kan få det grønne 
PEFC-mærke, der er en garanti for 
bæredygtig skovdrift, hvor der er taget 
hensyn til blandt andet miljø og biodiversitet. 
Produkter, der har mærket, kan spores 
tilbage til skoven via en lille kode. PEFC-
mærket kan også gives til skove i Europa og 
Nordamerika, og i Danmark findes mere end 
200.000 hektar PEFC-certificeret skov. 

Forbered dig på, at kon-
tanter snart er fortid, 
skriver det amerikanske 
netmagasin Trendwatch-
ing. Mønter og sedler er 
på vej ud – og forbruger-
ne skal i stedet betale 
med sms, kreditkort eller 
ved at føre telefonen 
over en scanner. I Dan-
mark kan man betale 
porto med sms og få en 
kode, der skal skrives på 
brevet.  Kaffekæden 
Starbucks kan også leve-
re en stregkode i en app 
på telefonen, og når 
stregkoden scannes, er 
kaffen betalt.

f  
 rb

ru
g

redigeret af 
Kristian Herlufsen

Trend

månedens mærke

Danmark har nogle af de dyreste 
dagligvarer, hvis man kigger på 
normalprisen. Omvendt flyder 
postkasserne over med tilbudsaviser, så 
forbrugerne kan gøre en god handel. 
Med få huskeråd kan din tur i 
supermarkedet også blive billigere: 

•  Kend prisen på de varer, du køber ofte. 
Så er det nemt at slå til, når tilbuddet 
er godt.

•  Køb rigeligt ind, så du ikke skal købe til 
normalpris i næste uge.

•  Supermarkederne ved, at du har flest 
penge først på måneden, og derfor får 
du de største besparelser sidst på 
måneden. 

•  Husk at tjekke, om du kan nå at spise 
maden, ellers er et tilbud ikke meget 
værd. 

•  Smør, øl, sodavand, bleer, hakket 
oksekød er blandt de varer, som du 
stort set altid kan finde på tilbud i 
mindst ét supermarked. 

•  Gå aldrig sulten i supermarkedet. Så 
køber du mere!

sådan får du 
dagligvarer 
på tilbud



Tilbuddet er gældende fra 1. august til 13. august 2011. Der tages forbehold for udsolgte varer.

Spændende nyhed
fra Italien

Premium Blend Rosso Vero-
nese er fremstillet på druerne 
Corvina, Rondinella og Ca-
bernet fra Veneto distriktet i 
det nordøstlige Italien. Om-
rådet her er mest kendt for sin 
produktion af Amarone og 
Ripasso. Man har med den-
ne vin, valgt at bruge druer 
fra et større område i Veneto 
distriktet og producere vinen 
ligesom en Amarone. Den 
må ikke kaldes Amarone fordi 
druerne ikke kun kommer fra 

Valpolicella området i Veneto. 
Druerne har ligget til tørring 
i ca 90 dage, ligesom man 
gør til Amarone vine, inden 
presning. Vinen har lagret ca 
12 måneder på egetræsfade. 
Denne mørke og robuste vin 
har en � ot rubinrød farve. 
Duften er krydret af svesker 
og vanille. Smagen er frugt-
krydret af tørrede bær og 
modne frugter. God til kryd-
rede grillede og stegte kød-
retter og lagrede oste.

Premium Blend Rosso Veronese

79,-
Ltr.-pris 105,33

1 fl aske

18204_Premium_Blend_Samvirke_203x273.indd   1 17/06/11   11.37
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Lad maden blomstre
Det er nu, haver og enge bugner med kamille, tallerkensmæk-
ker, rosenblade, hjulkrone, lavendel, gederams, og måske står 
purløgene også i blomst. Og de kan spises. Så lav en smuk  
farverig salat med blomster. Eller drys de farvestrålende  
blomster på en suppe. Brug også kronblade fra morgenfruer  
eller rosenblade på lagkager eller andre desserter. Her har Nør-
re Vissing Kro lagt rosenblade omkring et stykke bryllupskage.

Det kan 
være svært 
at undgå, at 
der ender 
lidt maling 
eller modellervoks i 
munden, når små 
børn udfolder sig krea-
tivt. Nu kan du gå efter 
A-mærket, når du skal 
købe farve, maling el-
ler modellervoks til 
dine børn eller børne-
børn. Så sikrer du, at 
der ikke er skadelige 
stoffer i produkterne.
Det er brancheforenin-
gen Fællesrådet for 
formnings- og hobby-
materialer, der lance-
rer A-mærket. Det sik-
rer, at der hverken er 
parfume, hormonfor-
styrrende stoffer, tung-
metaller eller allergif-
remkaldende stoffer i 
produktet.

Maling  
lige til at 
spise

35

Vidste du, at neglelak er farligt affald? Så når du vil smide rester af gammel 
neglelak ud, skal de i en affaldsbøtte til farligt affald. Har du ikke sådan en 
derhjemme, må du en tur på genbrugsstationen med de farverige lakker. 

arter ud af de cirka 5000 
myg og fluer, der findes i 

Danmark, kan stikke.

      piet hein forfatter, digter, matematiker og opfinder:

“ subjektivitet er at 
aflæse et solur ved 
hjælp af en lommelygte”

neglelak er  
farligt affald

KLaSK!



3-STJERNET
ER MEGET MERE
END DU TROR
Glæd dig

Se mere på www.3-stjernet.dk

15970_203x273_annonce.indd   1 14/06/11   12.48
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Frokost af 
 det grønne
Tag kurv med. Den danske natur er et stort, vildt 
spisekammer. Og enhver kan forvandle det 
forbandede ukrudt til velsmag hjemme i køkkenet
{ tekst: fie kruse | foto: jakob carlsen }

»Hvad laver du?« spørger en flok skole-
børn, der er på udflugt. De kigger nys-
gerrigt på kultursociolog Søren Esper-
sen, som står med bagdelen i vejret og 
fingrene langt nede i de planter, der gror 
lige på grænsen til fjordens vandkant. 
Han ser op: »Jeg samler mad.«

Vi er på strandengen mellem Ros-
kilde Fjord og Boserup Skov. Og Søren 
Espersen er ude for at samle grønt til 
frokosten.

Han plukker en håndfuld strandtre-
hage og rækker dem til børnene. De nip-
per forsigtigt til planten. 

»Aj, det smager faktisk lidt godt,« ud-

bryder en pige. Flere børn stemmer i 
med »Uhmm…,« mens en dreng spyt-
ter den grønne masse ud. 

Søren Espersen smiler: »Ja, det sma-
ger lidt af koriander, ikke?«

Børnenes fingre er allerede dybt be-
gravet i græsset. 

»Man kan faktisk spise mange af de 
planter, der vokser her ved stranden og i 
skoven. Det kræver bare lidt træning at 
kunne finde dem, lidt ligesom hvis man 
samler på frimærker,« forklarer Søren. 

Et barn trækker et græsstrå op: »Kan 
man så også spise det her?« 

Før Søren når at svare, lyder det fra 

Kultursociolog Søren Espersen samler blandt andet strandtrehage (planten t.v.), 

og børnene, der er på udflugt i nærheden, er nysgerrige nok til at smage

Udstyr:
•  Hav altid en saks eller kniv med, så 

du kan skære eller klippe af. Hvis man 
river, kan stænglerne blive mast, 
hvilket kan medføre en forringet smag 

•  Medbring altid et fugtigt viskestykke, 
så du kan dække de plukkede planter.

Holdbarhed:
•  Urterne kan holde sig op til en uge i 

køleskabet. Vask dem først, så de er 
fugtige, og opbevar dem i en 
frysepose.

•  Brændenælder, løgkarse og 
skvalderkål kan nemt fryses.

•  Pluk kun bladene på brændenælden 
og løgkarsen, når planten er ved at 
blive gammel hen på efteråret, for da 
kan stænglen være sej.
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et barn: »Men hvad hvis nogen har trådt 
på det?«

Så skyller man bare planterne. 

Læs på lektien. Men der er bestemt nog-
le spørgsmål, som man stiller sig selv, 
før man drager ud i det fri: »Må man 
overhovedet sanke i området? Bliver 
der luftet hunde her? Er det tæt på en 
stærkt befærdet vej, så planterne har fået 
bilos? Og er der risiko for tvivlsomme 
stoffer og gifte i undergrunden?« lyder 
nogle af eksemplerne fra Søren Esper-
sen. Desuden findes der giftige planter 
i den danske natur, som man kan for-

veksle med de spiselige. Derfor anbefa-
ler Søren Espersen, at man samler sig en 
plantekundskab og altid har en bog ved 
hånden, når man benytter sig af natu-
rens gratis glæder. Så studieaftener un-
der læselampen, sund fornuft og forsig-
tighed på turen er påkrævet. 

»Og så skal man altid kun spise en lille 
portion af planten, når man første gang 
støder ind i den. For man kan risikere at 
være overfølsom,« advarer Søren Espersen. 

Brændenælder kræver handsker. Sø-
ren går op mod skoven, men kigger tilba-
ge. Børnene har hentet kammeraterne, nu 

sidder de alle på hug, plukker og spytter 
lidt. Før vi når skovens første træer, støder 
vi ind i en flok skovløg og brændenælder. 
Søren tager løget ved jordoverfladen og hi-
ver nænsomt, så hele roden kommer med 
op. De ligner porrer i miniaturestørrelse. 

»Man kan plante de skovløg i et afgræn-
set areal i sin have, de har en fin porre-
smag, og de er lækre syltede,« siger han. 

De kommer i en frysepose og så ned 
under det fugtige viskestykke i kurven. 
Derefter stikker han sin hånd ind i en 
anden frysepose, den agerer handske, 
for nu er turen kommet til brændenæl-
derne. Han skærer de øverste 10-15 cen-

På offentlige arealer må man fylde en bærepose om dagen. På private områder må man kun samle de planter, som man kan nå fra stierne. 

Generelt må man ikke grave planter op eller klippe grene af buske eller træer
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timeter af planten. Så skyder den hurtigt 
frem igen med friske skud. 

»De fleste har jo brændenælder i haven, 
men de forbinder dem ikke med noget spi-
seligt. For dem er det bare en kamp mod 
ukrudtet. Men når man først har smagt 
brændenælder, så bliver man jo glad for 
sit ukrudt,« siger Søren Espersen.

skovbundens grønne smagsbomber. 
Skovbundens feterede ramsløg er ved at 
gå i blomst. Bøgens blade lyser skoven op. 
Søren kigger mod himlen. 

»Bøgeblade er lækre i en forårssalat sam-
men med tidlige mælkebøtteblade, man-
na fra elmetræerne, de første stikkelsbær-
blade og skvalderkålsskud,« fortæller han. 

Træskoene betræder skovstierne. Blik-
ket flakker rundt på skovbunden. Søren ta-
ger kniven og skærer løgkarsen af 15 centi-
meter over jorden. »Blomsterne er smuk-
ke og dekorative, og planten giver en læk-
ker pesto. Og så er den uhyre almindelig i 
Danmark,« fortæller han. De parfumerede 
skovmærker, skovsyren og et par hvidløgs-
lugtende ramsløg ryger også ned i kurven. 

»Det er lidt med urter som med vilde 
æbler. Man finder sine gode ture i sko-
ven, der hvor ens favoritter vokser. Det er 
jo i virkeligheden utroligt charmerende,« 
siger han smilende og tilføjer: »Og så fø-
les det godt at finde sin egen mad. Man 
lærer naturen at kende og forstår, hvor 
vigtigt det er at tage vare på den.«       

Skvalderkål dufter og smager 
svagt af peber. Den er rig 
på C–og B-vitamin. Du kan 
bruge den som rucola – i 
salater, på carpaccioen, 
pizzaen, i supper, brøddej 
og fars. Skvalderkål kan 
plukkes fra tidligt forår til 
sent efterår. Og at finde den 

– det kommer for det meste 
helt af sig selv!

Strandtrehage vokser på 
strandenge. Smagen minder 
om koriander, og den er 
god i supper og stuvninger. 
Pluk den fra maj til oktober.

Løgkarsepesto
1 stor håndfuld løgkarse
3 spsk. ristede, hakkede 
hasselnødder
½ dl vindruekerneolie
½ dl rapsolie
1 tsk. æbleeddike
½ tsk. honning
Salt og peber
 

Blend ingredienserne. Hvis 
pestoen er lidt for tyk, kan du 
tilsætte vand efter behov. 
Pestoen kan holde sig en uges 
tid på køl.

Stuvede brændenælder
2 dl fløde
Salt, peber og muskatnød
Løg og hvidløg efter smag
2 store håndfulde blancherede 
brændenælder
 

Blanchering: Kom 2 dl vand i kog med 2 
spsk. salt og smid de vaskede brænde-
nælder ned i 30 sekunder – læg dem her-
efter direkte over i et koldt vandbad. Når 
bladene er afkølede, presser du vandet ud 
af nælderne og hakker dem groft.

Smelt en klat smør på panden og tilsæt 
hakket hvidløg eller løg efter smag. Når de 
er gyldne, tilsætter du de hakkede bræn-
denælder. Lad det stege i et par minutter. 
Krydr med salt, peber og muskatnød. Hæld 
herefter 2 dl fløde i. Lad det koge ind i 10-
15 minutter, til det har en fast konsistens. 
Kom en knivspids sukker i.
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Strandvejbred findes på strandenge og er kendt 
som »Nordens koriander«. Den trækkes op ved 
roden, og både blomsterne og bladene kan 
spises. Spis den rå i salater med fisk, eller smid 
den i fiskesuppen i sidste øjeblik. Gå efter de 
små skud. Pluk den fra maj til oktober.

Brændenælder indeholder mere 
jern end spinat, og 
topskuddene er propfyldte 
med A- og C-vitamin. 
Brændenælder kan anvendes 
på samme måde som spinat – i 
supper, saucer, gratiner, 
lasagne og omelet. De vokser i 
flok på marker, i skove, haver 
og i byer og kan plukkes fra 
forår til hen på efteråret.

Løgkarse smager af løg og karse. Den er fyldt med 
C-vitamin, og så er blomsterne smukke som dekoration 
på rugbrødsmadder og i salater. Hele planten kan 
kværnes til pesto, blandes i frikadellefarsen, lynsteges 
med grønt eller kommes i supper og stuvninger. Du 
kan finde løgkarsen i skovbryn, i hegn og i haver. Den 
kan høstes fra april til hen på efteråret.

Skovløg vokser ved 
skovkanter og tæt på 
havet. De har en fin 
porresmag og er gode 
syltede og i salater. De har 
sæson fra foråret til hen 
på sommeren.  

Strandasters vokser på strandenge. 
Pluk de fortykkede blade fra planter, 
der vokser helt ude i strandkanten, 
og undgå at plukke blade fra planter, 
der er ved at gå i blomst. 
Strandasters passer godt til fisk og 
skaldyr. Sæson fra maj til oktober.
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tekst: mette reinhardt jakobsen 
opskrifter: maria meldgaard 
foto: mette reinhardt jakobsen og peter kam

egen avl. Lidt syd for Lyon i Frankrig ligger Vourles. Det lokale 
marked holder åbent en time hver aften. På markedet kan 
egnens småbønder sælge dagens produktion af hjemmelavede 
oste, spæde grøntsager og friskplukkede frugter

fra franske
baghaver
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De solvarme tomater er vejet af på 

forhånd, så handlen kan gå hurtigt 
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Himlen er violet af lave, lumre torden-
skyer, men på markedspladsen i Vour-
les syd for Lyon lyser lange borde med 
friskplukkede ferskner op i det sidste ef-
termiddagslys.

Store som tennisbolde og i alle nu-
ancer fra gylden gul over orange til stø-
vet rød ligger frugterne klar i store kas-
ser. Sprækkefærdigt modne og omhyg-
geligt pakket ned for ikke at blive stødt. 
De skal spises i løbet af et døgn. I som-
mervarmen bliver de hurtigt overmod-
ne og mugne. De kæmper om opmærk-
somheden med stabler af solgule abriko-
ser i blå kasser og søde, sorte kirsebær.

Markedet åbner først 18.30 og det endda 
præcis, men selv om der stadig er en halv 
time til, stimler de første kunder allerede 
sammen uden for markedspladsens grøn-
ne gitterlåge. Bevæbnet med kurve og fik-
se net venter de med latinsk utålmodig-
hed på, at opsynsmanden,  Jean-Frédéric 

Issartial, skal åbne markedet. Det sker 
ved at ringe med en stor, gylden klokke, 
som lige nu ligger døsigt på forsædet af 
opsynsmandens støvede, sorte Twingo.

Oste er som kvinder. »Ohlala, jeg har 
en flue nede i disken,« sukker Neel. Hun 
sælger gedeoste og vil ikke kaldes andet 
end sit fornavn. 

Hun vifter utilfreds den ubudne gæst 
ud af kølemontren. Hun passer godt på 
sine oste. Både de helt friske og mælke-
hvide, der er produceret samme morgen, 
og de støvede muggrønne, der har mod-
net i ni måneder. Hun ved aldrig på for-
hånd, hvordan ostene bliver:

»De er levende. For eksempel, når vej-
ret er fugtigt, så bliver de cremede. Man 
ved aldrig, hvor man har dem. Det er li-
gesom med kvinder… ,« ler hun, mens 
en flok frejdige kommentarer fyger fra 
nabostanden.

Præcis klokken 18.30 ringer opsynsmanden Jean-Frédéric Issartial 

med klokken, og så er der frit løb mod de friske varer

Markedet

 1  Markedet i Vourles er åbent hver 
dag i perioden maj til oktober

2   Markedet er kun åbent én time, 
fra 18.30 til 19.30

3   Markedet begynder hver dag ved, 
at opsynsmanden slår på en 
særlig klokke

 4     De 80 producenter må kun sælge 
hjemmedyrkede produkter. Det 
betyder også, at der er ting, man 
ikke kan finde på markedet. Her 
er hverken citroner, meloner eller 
bananer, for eksempel

5   For at salget skal gå så hurtigt 
som muligt, er alt afvejet på 
forhånd, og man køber 
produkterne kasse- eller posevis

 6     Markedet ligger syd for Lyon, ud 
til landevejen (Route 
Départementale 127) mellem 
landsbyerne Brignais og Vourles

         For yderligere information: www.vourles.fr
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»Eh, Jacky, jeg har ikke tid til at snakke 
lige nu. Jeg er ved at blive interviewet,« 
råber Neel rapt tilbage. 

35 år på markedet. Neels nabo, Jacky 
Salignat, indstiller de kække kommenta-
rer. Sammen med sin kone pakker han 
koncentreret dagens høst ud af bilens ba-
gagerum. Grøn-sprøde salater sirligt an-
rettet i brunt papir, klar til at blive lem-
pet ned i kundernes indkøbskurve. Bit-
tesmå nye kartofler, struttende radiser, 
friske ærter og courgetter med og uden 
gule blomster i toppen.

Ægteparret Salignat har dyrket og solgt 
grøntsager hele deres liv, og de har haft 
en stand i Vourles i 35 år. Nu er de pen-
sionerede men fortsætter med at sælge 
på markedet.

»Det er praktisk, at det er sidst på da-
gen,« fortæller Jacky Salignat:

»Vi høster grøntsagerne, og så kører vi 

direkte herhen. På den måde har vi kun 
helt friske produkter.«

På klokkeslag. Klokken nærmer sig 
åbningstid. Uden for den grønne port 
begynder kunderne at presse sig sam-
men. De drevne står forrest for at få 
de bedste produkter. Dæmpet udveks-
ler de tips: Fersknerne er størst ved da-
men lige til højre for indgangen, og to-
mater skal man ned i bunden af plad-
sen for at få. 

Opsynsmand Jean-Frédéric Issartial 
går med lange skridt hen til sin Twin-
go. Tager klokken ud i strakt højrearm, 
mens han med den venstre tager fat om 
gitterlåsen. Et splitsekund er der helt 
stille, både inden for og uden for mar-
kedslågen.

KLING, lyder det, mens gitteret rut-
sjer til side, og kunderne strømmer ind. 
Dagens marked kan begynde.                

Grøntsagerne er høstet samme dag, som de 

kommer til salg om aftenen på markedet i Vourles

“ Oste er levende. Man ved aldrig, hvor man 
har dem. Det er ligesom med kvinder“

danske markeder

Foreningen Oprør Fra Maven, der 
arbejder for højere madkvalitet 
til folket, har i nogle år forsøgt at 
få farmers market-fænomenet til 
at slå igennem i Danmark. Det er 
indtil videre ikke blevet til så 
mange på landsplan. 
Men i sorø, Taastrup, svendborg, 
ebeltoft og på nørrebro i Køben-
havn kan man de fleste lørdage i 
sommermånederne være heldig 
at finde nyopgravede grøntsager 
og friskplukket frugt fra danske 
producenter.   
Ellers er der også mulighed for at 
banke på hjemme hos bondeman-
den, når gårdbutikken er åben.  
Læs mere på oproerframaven.dk 

og gaardbutikker.dk

  Ferskner og 
  nektariner
•  Frankrig er den 4. største 

producent af ferskner og 
nektariner i Europa 

•  Landet producerer 310.000 
ton af de gyldne frugter 
hvert år

•  Hvis man vil smage de 
franske ferskner, er det bedst 
at tage på ferie i landet. 80 
procent af frugterne er til det 
franske hjemmemarked

•  Rhône-departementet, hvor 
Vourles ligger, er et af de 
steder, hvor ferskentræerne 
vokser tæt

•  Hele Rhône-Alpes-regionen er 
kendt for sine fødevarer af 
højeste kvalitet. 57 lokale 
produkter har opnået 
betegnelsen AOC, der kun 
tildeles særlige franske 
egnsspecialiteter. 
www.pechedici.fr 
www.rhonealpes.fr
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andelår med grønne linser og fennikel 
Server de nystegte andelår hele og 
husk mange servietter, eller skær 
kødet i skiver, som vi gjort her.

Til 4 personer
4 andelår
2 fed hvidløg
Salt og peber
Olivenolie

3 dl grønne Le Puy-linser

2 fennikel
1 citron
Aioli – hvidløgsmayonnaise

Sæt ovnen på 225 grader.
Gnid andelårene med pillede fed 
hvidløg.
Krydr med salt og peber.
Læg dem i en mindre bradepande 
og dryp med lidt olivenolie. Steg 

dem i ovnen i 15 minutter.
Skru ned på 200 grader og steg 
videre i alt en time.
Tilbered linser efter anvisning på 
emballagen.
Skær fennikel i tynde både og kog 
dem møre i letsaltet vand.  
Mærk efter 4-5 minutter, om de er 
møre.
Tag dem op.
Vend de afdryppede linser med 
noget af det afsmeltede andefedt 
og lidt citronsaft.
Server linser med and, fennikel og 
aioli.

Friséesalat med bacon, croutoner  
og æggeblommer   
Friséesalat er let bitter og god til 
den fede og salte bacon og 
æggeblommerne.  

Til 4 personer
200 g tykke skiver bacon
6 æg
4 skiver lyst brød
4 håndfuld friséesalat
1 courgette

2 spsk. olivenolie
1 spsk. sennep
Salt og sukker

Timian
 

Skær bacon i mindre stykker og 
steg dem i olie på panden.
Tag dem op og læg dem på 
fedtsugende papir.
Kog æggene i syv minutter.
Pil æggene. Kun blommen skal 

bruges, hviden kan hakkes, vendes 
med lidt mayonnaise og karry og 
fyldes i en sandwich.
Skær brødet i tern og rist det i 
ovnen eller på en tør pande.
Kom salat på fire tallerkener.
Skær courgetten i tynde bånd med 
en urteskræller og kom dem på 
tallerkenerne.
Bland olie med sennep og smag 
den til med salt og sukker. Dryp 
den over courgetterne.
Fordel æg, croutoner og æg herpå 
og server med et drys timian.



abrikostærte med mandler
Nemt med en rulle færdig tærtedej. 
Tærteform skal du ikke bruge, det 
er nok med det bagepapir, der 
hænger ved dejen. Server kagen lun 
eventuelt med lidt iskold flødeskum 
eller cremefraiche.

6-8 stykker
1 rulle tærtedej 
125 g marcipan
50 g smør
2 æg
600 g abrikoser

1 æg til pensling
Sukker
 

Sæt ovnen på 200 grader.
Rul dejen ud i en bradepande.
Ælt marcipan og smør sammen. Rør 
æggene sammen og ælt eller rør 
blandingen med de to æg.

Fordel marcipancremen midt på 
dejen. Lad den yderste kant på 5-6 
centimeter være fri for creme.
Skær abrikoser over og fjern 
stenene. Sæt dem ned i cremen.
Fold dejen op omkring abrikoserne. 
Pensl dejkanten med æg og drys 
med sukker.
Bag tærten midt i ovnen i 25-30 
minutter. Tag den ud og afkøl den 
på en rist.

Ferskencarpaccio med  
vaniljeolie og mandler
Let og lækker dessert, som fint 
afrunder middagen, uden at man 
bliver for tung og træt.

Til 4 personer
8-10 flade ferskener
eller 6 almindelige

½ vaniljestang
2 tsk. sukker
2 spsk. nøddeolie eller neutral olie
1 citron

4 spsk. hakkede mandler

Skær ferskener i bladtynde skiver 
og fordel dem på fire tallerkener. 
Skrab vaniljekornene ud i en dyb 
tallerken og knus kornene sammen 
med sukkeret. Så fordeles vaniljen, 
som ellers er svær at røre ud i 
olien. Bland vanilje og sukker med 
olie og smag til med lidt citronsaft.

Dryp olien over ferskenerne. Drys 
mandler over det hele og server 
straks.

Bliv inspireret!3000 opskrifter  på viskalspise.dk
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Nu hører vi normalt ikke til dem, der praler. Men når 
Kristeligt Dagblad som et af de få dagblade bliver ved 
med at stige i oplag, er det jo ikke mindst takket være 
vores mange læsere. Den succes vil vi gerne dele med 
dig ved at tilbyde avisen gratis i 4 uger. 
Det er dejligt at vide, at der stadig er behov for en 
avis, som har gjort det til sin eksistensberettigelse at 
fordybe sig i livets store spørgsmål.

Prøv Kristeligt Dagblad gratis og nyd en avis med en 
positiv holdning til livserfaring og de værdier, som vi 
giver videre til de næste generationer. Vi giver dig 
de menneskelige historier bag nyhederne, 
nye perspektiver på kulturen, og vi taler 
med indsigtsfulde personer om tro, etik
og eksistens. Du kan prøve Kristeligt 
Dagblad gratis i 4 uger. Vi håber 
naturligvis, at du bliver så glad for 
avisen, at du vælger at fortsætte.

Vil du også læse med...?

Prøv Danmarks hurtigst voksende avis 
gratis i 4 uger

2005 2010

Prøv Kristeligt Dagblad gratis og nyd en avis med en 
positiv holdning til livserfaring og de værdier, som vi 
giver videre til de næste generationer. Vi giver dig 
de menneskelige historier bag nyhederne, 
nye perspektiver på kulturen, og vi taler 
med indsigtsfulde personer om tro, etik
og eksistens. Du kan prøve Kristeligt 

naturligvis, at du bliver så glad for 

2010 2015

Prøv Kristeligt Dagblad gratis og nyd en avis med en 
positiv holdning til livserfaring og de værdier, som vi 
giver videre til de næste generationer. Vi giver dig 

Prøv avisen 4 uger gratis – ring i dag på telefon 
70 15 01 40 eller klik ind på k.dk/sam

Deltag i lodtrækningen
om en rejse for to per-
soner til det smukke og 
historiske Andalusien i 
Spanien. Rejsen har en 
værdi af 15.000 kroner. 

Vinderen udtrækkes den 
30. november 2011. 
Arrangør er Granada 
Kulturrejser. 

Erik Bjerager,
ansvarshavende 
chefredaktør, 
adm. direktør

Deltag i lodtrækningen

VIND EN REJSE
FOR TO

Bestil avisen gratis og helt uforpligtende, og glæd 
dig til at få leveret en stærk kulturavis.

GLÆDEN VED SUCCES ER
AT DELE DEN MED ANDRE!

samvirke | pisker løs

Luftig mayonnaise
{ tekst: inger abildgaard | foto: bjørn wennerwald | opskrift: maria meldgaard } 

1 Tag æggeblommerne ud af køleskabet 20 
minutter før, de skal bruges, så æggeblom-

mer og olie har samme temperatur.
2  Hæld æggeblommer, eddike og salt i en 

lille skål og pisk det hele sammen med en 
elpisker på lav hastighed.

3 Dryp først lidt af olien i fra en lille kande, 
mens du pisker den ind i blandingen, hæld 

så i en tynd tråle, til massen bliver homogen.

4 Når blandingen er jævn, hældes mere og 
mere olie i og til sidst det hele, og 

mayonnaisen piskes hvid og skummende.
5 Smag mayonnaisen til med lidt eddike, salt 

eller sennep. Du kan også tilsætte revet 
hvidløg til aioli eller hakkede urter til urtesovs.

se video på samvirke.dk
Samvirkes madskribent Maria Meldgaard
pisker en luftig, hjemmelavet mayonnaise, der 
kan holde et par dage i køleskabet. 

Til mayonnaise til 4 personer skal du bruge:

2 pasteuriserede æggeblommer (1 bæger)
1 tsk. hvidvinseddike
1 knivspids salt
1 ½ dl vindruekerneolie

Se MayonnaISen 
BLIve TIL PåSaMvIrKe.dK

 samvirke.dk
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Vidste du, at…
du kan mindske ubehaget ved jetlag, hvis 
du undgår at spise i flyet på lange rejser 
mellem forskellige tidszoner.

Ketchup af 
abrikos og 
tomat
1 kg tomater
1 kg abrikoser
400 g løg
200 g blegselleri
6 cm ingefær
1 dl rørsukker
1 dl æblecidereddike
1 spsk. salt
Peber
1 spsk. karry

Skær frugt og grøntsager i 
mindre stykker og kog dem 
møre under låg i cirka 30 
minutter.
Blend grøntsagerne til ketchup 
og kom dem tilbage i gryden.
Kom sukker, eddike, salt, peber 
og karry heri, og lad ketchuppen 
simre tyk i cirka 30 minutter 
uden låg. Kom den på skoldede 
glas. Afkøl og opbevar den i 
køleskab.

 

m
ad

redigeret af 
inger abildgaard 

Rens 250 gram 
umodne grønne 
hyldebær. Kog 1 dl 
eddike, 1 dl sukker, 
1 spsk. salt og 1 
dusk dild til sukkeret 
er opløst. Kom den 
varme lage over 
hyldebær rene og 
hæld det hele i et 
rent syltetøjsglas. 
Hyldebærrene skal 
trække to-tre døgn

TIP!

af danskerne er enige eller 
delvist enige i, at 

Fødevarestyrelsen som 
hovedregel bør tillade, at 

fødevareproducenter 
tilsætter vitaminer og/eller 

mineraler til fødevarer.
Kilde: FDB’s mad-O-meter

32%
”

   journalist niels lillelund:

“ Gastronomien i danmark er i dag berømt i hele verden, og vi forstår nok 
knapt selv, hvor vigtigt det er, fordi vi slet ikke har samme dødsens 
alvorlige forhold til mad, som man har i mange andre lande, hvor 
gastronomi anses for vigtigere end efterløn og den slags

 Glade børnemaver
Ro i maven og omkring 
spisebordet er, hvad bogen 

Kræs, førstehjælp til familier med 
kræsne børn, byder på. Alle, der har 
prøvet at sætte en tallerken foran en 
børnemund, der er lukket med syv 
sejl ved, hvad det betyder. Bogen 
indeholder både tips og tricks til 
kræsne børn og 50 opskrifter, der 
giver glad stemning og styrer gaflen 
lige ned i kartoffelmosen. Lone 
Spliid er forfatter, madskribent og 
kok Pernille Skjødt står for 
kunstgrebene over for de kræsne 

børn. Hun har været kok på stribevis af gode danske 
restauranter og har beskæftiget sig med blandt andet skolemad.

anbefaler

Prøv
deT!

SMAGEN SIDDER 
I KERNERNE...

Prøv de nye brød bagt med 3 klassiske kornsorter: 
havre, rug og som noget helt nyt bygkerner.

sc
hu

ls
ta

d.
dk

Umodne hyldebær kan 
syltes som kapers



SMAGEN SIDDER 
I KERNERNE...

Prøv de nye brød bagt med 3 klassiske kornsorter: 
havre, rug og som noget helt nyt bygkerner.
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samvirke | månedens råvare

rå rabarber er så sur, at det næ-
sten gør ondt, og syren kan 

bagefter mærkes på tænderne. Ra-
barber skal spises kogt eller bagt 
med sukker, meget gerne i trifli, 
hvor den skarpe rabarbersmag 
kommer til sin ret sammen med 
det fede flødeskum.

Først omkring 1830 begyndte 
vi at dyrke rabarber, men så blev 
vi til gengæld glade for dem.  Ra-
barberkvarterer fra Nørrebro til 
Nørre Snede vidner om, at jord 
under og omkring os har dan-
net grobund for rabarber, så vo-
res forfædre ikke skulle undvære 
rødgrøden, der på gode dage kun-

ne raffineres med jordbær el-
ler hindbær. Selv den mind-

ste have kan rumme et par 
af de taknemmelige plan-
ter med enorme parasol-
blade. Rabarberen blev 
glemt hen mod slutnin-
gen af det 20. århundre-

de, men hyldes nu som en 
nordisk råvare til trods for 

dens asiatiske rødder.         

nem kompot
Tag hele stilken med, 
også det nederste hvide 
stykke, som smager 
bedst. Drys rabarber i et 
ildfast fad med sukker, 
giv det 15-20 minutter i 
ovnen på 150 grader.

hvinende sur. Drøj i 
brug og fin med 
flødeskum

Rabarber
{ tekst: inger abildgaard | foto: jakob carlsen }

viskalspise.dk

Karbonader med 
rabarber-agurkesalat

Sommerlagkage med
rabarber og kokos 

Rabarber- og citrongræssuppe

Se andre opskrifter på
 



Tid til forbedring?  
 Du ved, hvor din bolig trænger til forbedringer. Men hvem 

snakker du med, når pengene skal skaffes? Det hele skal jo 

passe til din økonomi.

Vi har mange års erfaring med boliglån og med personlig 

rådgivning. Det giver dig tryghed, og så skal du ikke bruge 

tid på at bekymre dig, om du har det rigtige boliglån.

Book et møde på 33 78 19 41 eller  

på www.lsb.dk og få et godt råd. 
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Giv mig 
en pille!
Lindring. Panodil er blevet hverdagskost. Forbruget 
af de svagt smertestillende pille er stigende, men 
hvor gør det ondt – i kroppen eller i livet?

Smerten er min ven
Mød en ultraløber, en masochist og en mand der 
knækker pile med halsen s. 36

På skadestuen
Mathias på fire har slået øjet, og Melisa har skåret sig i 
pegefingeren s. 30

av, for fanden!
Bandeord, klassisk musik, yoga, sex, ingefær og et 
fint plaster er godt, når smerten skal lindres s. 34

Jeg vil godt bare have et plaster på!
Børn kan have svært ved at forklare, hvor det gør ondt,  
og hvor stærk smerten er s. 40

{ foto: nicky bonne }
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De er med på arbejde, til fodbold og til 
fest. Altid klar til at tage en hovedpine, 
ømhed i musklerne eller bare alminde-
lig uoplagthed. Danskerne er så glade for 
piller, som hjælper mod svage smerter, 
at forbruget stiger år for år. For den type 
medicin, som indeholder stoffet parace-
tamol, eksempelvis kendt som Panodil, 
er forbruget steget med over 30 procent 
over de sidste 10 år. I en ny, repræsenta-
tiv undersøgelse, som FDB Analyse har 
foretaget for Samvirke, svarer 45 procent, 
at de inden for de seneste 14 dage har 
indtaget svag smertestillende medicin. 

Det voksende pilleforbrug kunne tyde 
på, at vi har fået flere smerter. Og godt 
nok rapporterer lidt flere voksne i en be-
folkningsundersøgelse, at de har ondt 
i hovedet, men blandt de unge er for-

bruget af svagt smertestillende medicin 
fordoblet, uden at gruppen har fået fle-
re symptomer. 

»Vi har ikke fået mere ondt, men vores 
rationale i forhold til at bruge medicinen 
har snarere forandret sig. Det er blevet 
en hverdagens lille hjælper. En teknolo-
gi vi tyr til, hvis vi føler os uoplagte eller 
for i det hele taget til at hænge sammen. 
Jeg har en formodning om, det er den 
type forbrug, der er steget,« siger Claus 
Møldrup, professor på Institut for Farma-
kologi og Farmakoterapi på Københavns 
Universitet. Han tilføjer, at lægemidlerne 
bruges som en slags beredskabsmedicin, 
som vi har liggende klar til brug i skabe-
ne. Det understreges af, at 90 procent af 
respondenterne i Samvirkes analyse for-
tæller, at de har medicinen i deres hus-

stand, og 27 procent har pillerne med i 
tasken på en almindelig dag.

Piller flytter bjerge. En stresset hver-
dag får forbruget af smertestillende pil-
ler til at stige. En ny dansk undersøgelse 
har kigget på sammenhængen mellem 
stress og pilleforbrug, og konklusionen 
er, at de mest stressede bruger mest me-
dicin. Og det er ikke fordi, stressen ud-
mønter sig som egentlig smerte.

»Stress kan give hovedpine, nakkesmer-
ter og ondt i maven, men vores undersø-
gelse viser, at kun en tredjedel af de ofte 
stressede personer bruger håndkøbsme-
dicin, fordi de har smerter. For hovedpar-
ten – to tredjedele – kan forbruget ikke 
forklares med, at de har ondt. Det tyder 
på, at stress – selv uden smerter – ud-

hverdagens 
lille hjælper
håndkøb. Vores forbrug af svagt smertestillende 
medicin stiger. Vi har ikke fået mere ondt, men vi 
bruger pillerne til at fungere i hverdagen

{ tekst: didde rishøj | foto: nicky bonne }
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løser et øget forbrug af smertestillende 
håndkøbsmedicin,« forklarer Ebba Hol-
me Hansen, professor på Institut for Far-
makologi og Farmakoterapi på Køben-
havns Universitet, som blandt andre står 
bag undersøgelsen. 

De mest flittige forbrugere af smerte-
stillende piller er mellem 35 og 54 år ifølge 
både befolkningsundersøgelser og Sam-
virkes analyse. Det er den aldersgruppe, 
som både er mest stresset, og for man-
ges vedkommende har fuldt tryk på bå-
de karriere og familieliv.

»Vi vil gerne yde maksimalt, og det er 
ikke kun sportsfolk, som bruger medi-
cin for at forbedre deres indsats. Vi vil 
gerne fastholde en god karriere og sam-
tidig være gode forældre, købe ind til af-
tensmaden og så videre. Og her kan læ-

gemidlet godt blive det middel, vi tyr til 
for at opretholde det liv. Ikke fordi det 
hjælper, men tro kan jo flytte bjerge, og 
så hjælper det alligevel,« siger Claus Møl-
drup og tilføjer: 

»Når det drejer sig om denne type læ-
gemidler, er vi ikke patienter længere. Vi 
er forbrugere. Vi betragter ikke os selv 
som syge, men har i højere grad fokus 
på, at hverdagen skal fungere.«

De ældre generationer er generelt me-
re reserverede med hensyn til at bruge 
medicin. De kan for eksempel stadig 
huske billederne af fostre og babyer fra 
1960’erne, der som følge af deres mød-
res forbrug af præparatet thalidomid, 
blev misdannede. Den slags billeder eller 
frygt har de yngre generationer ikke, og 
det er med til få dem til hurtigere at gri-

be til en kemisk løsning, når det stram-
mer til i hverdagen. 

»Men det har nogle kollektive konse-
kvenser, hvis vi behandler os selv uden at 
have nogen lidelse. For hvis min kollega 
på arbejde er nødt til at tage medicin for 
at præstere godt nok, så er jeg vel også. 
Den slags optimeringsstrategier kender 
vi også fra, når arbejdsgiveren tilbyder 
en influenzavaccine. Det skyldes jo ikke, 
at han synes, det er synd for dig, hvis du 
bliver sløj. Det handler om, at vedkom-
mende ikke vil tabe kroner og ører,« me-
ner Claus Møldrup. 

håndkøbsmedicin kan være farligt. En 
hovedpinepille i ny og næ skader ikke. 
Derfor kan pillerne også købes uden re-
cept og på både apoteket, tankstationen 

37%
af danske 

kvinder har 
smertestillende

piller med i 
tasken.Det 

samme gælder 
for 18 % af 
mændene 
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2200
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håndkøbs-
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Få el i en 
måned for
   

kr.0
Hvis du skifter el-selskab til OK, betaler vi dit forbrug den første måned. 
Du binder dig for 6 måneder, men betaler kun for 5. 

Vores el-pris er baseret på OK’s variable pris 
og følger altså markedsprisen på el. Du er 
naturligvis ikke mere bundet af aftalen end,  
at du efter 6 måneder kan opsige din kon-
trakt med en måneds varsel og fx skifte til OK 
Fastpris, hvis det passer dig bedre. Du kan 
selvfølgelig også vælge at fortsætte med vari-
abel pris. 

Det er nemt at skifte til OK
Det eneste du skal gøre, er at klikke ind på 
ok.dk og bestille. Du er naturligvis også 
velkommen til at ringe til os på 70 10 20 33.
Så klarer vi hurtigt og nemt det hele for dig. 

og i supermarkedet. Langt det meste af den 
svage smertestillende medicin bliver ifølge 
Lægemiddelstyrelsen stadig købt på apote-
kerne. Men når medicinen nu kan købes 
overalt, og samtidig optræder i mange re-
klamer, så kan det være med til at forklare, 
hvorfor så mange af os køber dem, mener 
Ebba Holme Hansen.

»Undersøgelser viser, at man opfatter 
håndkøbsmedicin som mindre farligt end 
receptpligt medicin. Og adgangen til medi-
cinen er blevet meget nem – det står jo lige 
der ved kassen i supermarkedet. Samtidig 
er der masser af reklamer, som markedsfø-
rer de her produkter kraftigt. Og kort sagt, 
så er der jo ikke nogen, der laver reklamer, 
hvis de ikke mener, det giver pote.«

Selv om medicinen kan fås i håndkøb, kan 
det godt betale sig at sætte sig ind i, hvad den 
indeholder, hvor store doser, man må tage, 
og hvordan den skal bruges sammen med 
anden medicin. For de smertestillende mid-
ler er ikke ufarlige. Bivirkninger som ondt 
i maven, mavesår, leverskader, blodprop i 
hjertet og overforbrugshovedpine kan blive 
følgesvendene ved et større forbrug af pil-
lerne. På Bispebjerg Hospital møder over-
læge på klinisk farmakologisk afdeling Kim 
Dalhoff de yderste konsekvenser af overfor-
brug af pillerne, nemlig deciderede medi-
cinforgiftninger.

»Den allerhyppigste forgiftning, vi møder, 
er med paracetamol. 20-25 personer dør af 
det om året, men der er flere tusinde, der 
kommer ind med forgiftninger, som føl-
ge af et for stort forbrug. Og antallet er sti-
gende. Det er et stort problem, for eksem-
pel fordi det kan give varige skader på leve-
ren,« forklarer Kim Dalhoff.

Han understreger, at der ikke er noget 
galt eller skadeligt i at tage paracetamol 
en gang imellem. Problemerne opstår, når 
man enten tager det i gennem længere tid 
eller i store doser.

»Hvis du pludselig skal have piller hver 
dag uden at have haft en akut skade for ny-
lig, så skal du tage dit forbrug op til over-
vejelse. Og hvis du har smerter, som ikke 
vil gå væk, så skal du få undersøgt, hvad de 

skyldes i stedet for at dulme dem med pil-
ler,« råder Kim Dalhoff. 

Børn gør som forældrene. Allerede i barn-
dommen grundlægges den enkeltes forhold 
til smertestillende medicin. Der er en klar 
sammenhæng mellem, at forældrene ek-
sempelvis har meget hovedpine og deres 
børns medicinforbrug, viser en ny, nordisk 
undersøgelse. Når forældrene både selv bru-
ger medicinen og har den stående derhjem-
me, er der større sandsynlighed for, at bør-
nene også får en pille. Og når man er vok-
set op med, at ens forældre tager medicin, 
så bliver det nemmere en del af ens hver-
dagsliv også som voksen. En undersøgelse 
af 15-årige pigers medicinforbrug har vist, 
at tager man hovedpinepiller i den alder, så 
er der stor sandsynlighed for, at man også 
gør det som 27-årige.

»Helt unge piger tager i dag piller for 
at klare at gå i skole og deltage i det socia-
le liv. Nogle af dem tager også medicinen 
forebyggende. Det tror jeg, vi vil se mere af, 
og det er meget vigtigt at se på mønstrene 
hos børn og unge, for det er der, vores ad-
færd bliver grundlagt,« siger professor Eb-
ba Holme Hansen, som mener, at der skal 
være mere undervisning om medicin og 
dens bivirkninger allerede i skolen. 

Lægemiddelstyrelsen er den instans, som  
vurderer, hvor medicin må sælges og holder 
øje med forbruget. Styrelsen kan vælge at 
begrænse adgangen til medicin ved at sætte 
den på recept, eller ved at den kun kan kø-
bes på apoteket. Men så længe forbruget ik-
ke fører til flere bivirkninger eller misbrug, 
så blander styrelsen sig ikke i danskernes 
forbrug af de svage smertetillende midler, 
forklarer Steffen Thirstrup, overlæge i Læ-
gemiddelstyrelsen.

»Vi skal naturligvis sørge for, at der står 
på medicinen, hvad den skal bruges til. Og 
der står for eksempel ikke, at du skal bru-
ge panodiler til at kunne gå på arbejde. Der 
står jo, at det virker mod lettere smerter og 
hovedpine. Den vejledning, må vi gå ud fra, 
at folk følger, for den enkelte borger har et 
ansvar for sit eget forbrug.«          

Overforbrug 
af smerte-
stillende 
medicin
Et stort forbrug af smertestil-
lende medicin kan gøre dig 
afhængig af pillerne, give fy-
siske bivirkninger og i alvor-
lige tilfælde føre til forgift-
ning. 

Du skal være opmærksom på 
dit forbrug af svagt smerte-
stillende medicin, hvis:
Du tager piller hver dag i en 
længere periode
Du tager medicinen i store 
mængder

Har du et overforbrug af pil-
lerne, kan det være svært at 
droppe dem og at gennemfø-
re en kold tyrker uden pro-
fessionel hjælp.

Kontakt din praktiserende 
læge, hvis du vil have hjælp 
til at kigge nærmere på dit 
forbrug eller til at komme ud 
af det. Din læge vil kunne 
hjælpe dig med:
•  At få overblik over og vur-

dere dit forbrug
•  At lægge en plan for, hvor-

dan du trapper ud af medi-
cinen

•  At få kontakt til en psyko-
log eller andre specialister, 
hvis det er nødvendigt

Tallene fra FDB Analyse stammer fra en 
internetbaseret rundspørge blandt 1008 
respondenter, som er repræsentative i 

forhold til Danmarks befolkning i 
aldersgruppen 15-74 år.
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hvor ondt 
gør det?
På skadestuen. En lille flænge eller et dybt sår. 
Smerten kommer i alle størrelser
{ tekst: fie kruse | foto: nicky bonne }

På landets største skadestue i Århus er alt fra myggestik til trau-
mer hverdagskost. 58.000 patienter kommer forbi om året, gå-
ende eller med ambulance og sirener. Alle 58.000 er i smerte, el-
ler har en frisk hukommelse om den. Smerten opleves meget for-
skelligt, fortæller oversygeplejerske Hanne Boyles:

»Nogle patienter oplever, at smerten fra en lille flænge er uud-
holdelig, mens andre patienter kommer herind nærmest med 
hovedet under armen uden at klage over smerter. Så smerten er 
subjektiv.«

Derfor arbejder skadestuen med en smerteskala fra 1 til 10, 
hvor patienten vurderer sin smerte med et tal, for på den måde 
får personalet en pejling om, hvor store smerter patienten ople-
ver. Er man på en 1’er, kan det måske tages med en panodil, sco-
rer man til gengæld 10, kræver det morfin. Patienter med min-
dre skader bliver ikke bedt om at sætte tal på smerten.               

flænge over læbe syet med fire sting, flænge i panden har fået lim, 

og flænge indeni undermund har fået to sting. Ingen bedøvelse 

Marcus trænede på sin motorcrosser og midt i et flik flak hop gik 

det galt, så han faldt fremover styret. »Jeg er meget øm i 

musklerne i nakken, det gør sådan lidt ondt«

Marcus Vendelbo, 17 år
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et stykke af pegefingerens blomme er skåret af. fingeren er blevet renset og forbundet

På vej hjem fra sine forældre, skulle Melisa betale for togbilletten, men hun glemte, at hun tidligere på dagen havde lagt et 

barberblad ved siden af pungen. »Jeg tog fat i bladet i stedet for pungen, og det skar en luns af min pegefingers blomme. Jeg 

opdagede det ved at fingeren dryppede. Nu gør det rigtigt ondt, men det har også blødt i mere end tre timer«

Melisa Jugo, 20 år
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syet flænge i hælen

Elo træner op til Marathon i Berlin i september. Efter 10 kilometers løb tog 

han en dukkert ved stranden for at køle ned. »Jeg kunne mærke noget 

skarpt under min fod – en flaske eller et glasskår. Og det er fandens med 

sådan en flænge i hælen, for nu er jeg lige kommet i god form. Når jeg støtte 

på foden gør det ondt, men ellers svier det bare«

hudafskrabninger på knæ og arme

Rune styrtede på sin mountainbike i Marselisborg skov. Da han kom hjem, 

sendte hans kæreste ham videre på skadestuen. »Hudafskrabningerne gjorde 

mest ondt, da jeg vaskede dem derhjemme. Nu spænder det bare lidt«  

Blodansamling i og omkring øjet

Mathias løb omkring i huset, skvattede og ramte sengekanten. Hans far 

kalder ulykken »en klassiker«. Mathias har ingen kommentarer

Blodansamling omkring knæet og hudafskrabninger på hagen og hænderne

Kurt gik på sine fliser i haven i går, men da solen dansede og sendte en skygge, 

kunne han ikke rigtig se, og derfor ramte hans fod ved siden af fliserne – så han 

faldt. »Jeg kommer først i dag, for jeg er jo trods alt ikke så pjattet. Men der er 

frygtelige smerter i knæet, så det ville være dejligt, hvis de kunne gøre noget ved 

det - med det samme«

.

Elo Jørgensen, 53 år

Rune Bjerno Nielsen, 31 år Mathias Ebbesen, 4 år 

Kurt Fadderbøll, 83 år
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smerter i den ene fod

Lauritz og hans far hyggede sig med at hoppe rundt på trampolinen i haven. Men efter et hop ramte de trampolinoverfladen 

samtidigt, og Lauritz vred om på foden. »Det gjorde rigtigt ondt, da jeg faldt, og det var som om, at blodet sad lidt løst«

Lauritz Erling Nichols, 5 år
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Av for   fanden!
HASH
3 x marihuana om dagen virker svagt 
smertestillende. Mulige bivirkninger: 
svimmelhed, tør mund – og eufori.
 

PLACEBO
virker, for kroppen føler mindre smerte, hvis patienten tror, 
han får eksempelvis smertestillende akupunktur, 
salve eller lægeordineret medicin.

BØRNS SMERTE
er svær at måle, og det kræver god kommunikation med barnet, 
hvis sundhedspersonalet skal hjælpe med at lindre den. 
Wong-Baker ansigtsskalaen er et slags termometer, hvor barnet
kan vise, hvor ondt det har. Moderat smerte beskrives for eksempel 
som at falde i skolegården, mens værst tænkelig smerte svarer til 
at blive kørt over af et tog. 
.

Kilder: 
Rigshospitalet, Salvequick, Folk og Flora, NarkotikaDatabasen, The Journal of Pain, Dagens Medicin, Københavns Universitet, The Canadian              Medical Association Journal, Scientific American, Arthritis Care and Research, European Pain in Cancer, Hvidovre Hospital, Videnskab.dk

INGEFÆR
er godt til at lindre svage
smerter og ømhed i
musklerne.

OPIUM 
Opiumvalmuen og virkningen 
af dens saft har været kendt 
fra omkring år 5000 f.Kr. 
Råopium indeholder cirka 
10 procent morfin.

Det virker dulmende på smerten at 
bande, så giv bare fuld hals, næste 
gang du slår dig. Samvirke har 
samlet fakta og tal om fænomener, 
der lindrer smerten
{ Tekst: Didde Rishøj | Illustration: Morten Agergaard } 

SEX
af den gode slags kan få smerten 
til at træde i baggrunden eller helt 
forsvinde. Både den generelle 
fornemmelse af velvære og 
aktiveringen af kroppens 
hormoner - deriblandt endorfiner - 
virker smertehæmmende. 

MUSIK
At lytte til Mozarts strygerkvartet nr. 1 i 
G-dur (Adagio), har under et dansk forsøg 
fået personer til at føle mindre smerte, end 
de personer, som ikke lyttede til musikken.

AT FØDE
kræver en omgang lattergas for 43 procent af 
kvinderne, som nedkommer på Danmarks største 
fødeafdeling på Hvidovre Hospital. 27 procent får 
epiduralblokade, mens 18 procent går igennem 
veer og forløsning uden at få smertelindring.

PLASTER
er eminent til at beskytte mod vand, 
snavs og tårer. En af de førende 
plasterproducenter, Salvequick, 
sælger hvert år omkring 20 millioner 
æsker med plaster på verdensplan.

MINDFULNESS
Daglig meditation og yoga hjælper kroniske smertepatienter med 
at få mere overskud i deres hverdag. Behandlingen med 
mindfulness-metoder fjerner ikke smerten, men har ved et forsøg 
på Rigshospitalet fået patienterne til at rapportere, at de har mere 
energi og bedre kan klare dagens udfordringer.

STOKROSE
Ifølge gamle, danske 
lægeråd kan blomsten 
knuses, blandes med vin og 
virke lindrende, hvis den 
lægges på en smertende 
bagdel. Blomsten kan i kogt 
tilstand stille kolik- og 
rygsmerter, og en hoved-
pine kan fjernes ved at 
gnide den mod panden.

STÆRKE SMERTER
bliver dårligst behandlet i Danmark 
sammenlignet med andre vesteuropæiske 
lande. Patienter i Norge har tre gange så 
stor chance for at blive holdt fri af smerter 
som i Danmark. I Sverige og Italien er der 
dobbelt så stor chance for, at patienterne 
holdes smertefri.

MORFIN
er opkaldet efter drømmenes 
gud Morfeus. Stoffet virker 
beroligende og smerte-
stillende og kan fremkalde en 
euforiserende tilstand.
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kan vise, hvor ondt det har. Moderat smerte beskrives for eksempel 
som at falde i skolegården, mens værst tænkelig smerte svarer til 
at blive kørt over af et tog. 
.

Kilder: 
Rigshospitalet, Salvequick, Folk og Flora, NarkotikaDatabasen, The Journal of Pain, Dagens Medicin, Københavns Universitet, The Canadian              Medical Association Journal, Scientific American, Arthritis Care and Research, European Pain in Cancer, Hvidovre Hospital, Videnskab.dk

INGEFÆR
er godt til at lindre svage
smerter og ømhed i
musklerne.

OPIUM 
Opiumvalmuen og virkningen 
af dens saft har været kendt 
fra omkring år 5000 f.Kr. 
Råopium indeholder cirka 
10 procent morfin.

Det virker dulmende på smerten at 
bande, så giv bare fuld hals, næste 
gang du slår dig. Samvirke har 
samlet fakta og tal om fænomener, 
der lindrer smerten
{ Tekst: Didde Rishøj | Illustration: Morten Agergaard } 

SEX
af den gode slags kan få smerten 
til at træde i baggrunden eller helt 
forsvinde. Både den generelle 
fornemmelse af velvære og 
aktiveringen af kroppens 
hormoner - deriblandt endorfiner - 
virker smertehæmmende. 

MUSIK
At lytte til Mozarts strygerkvartet nr. 1 i 
G-dur (Adagio), har under et dansk forsøg 
fået personer til at føle mindre smerte, end 
de personer, som ikke lyttede til musikken.

AT FØDE
kræver en omgang lattergas for 43 procent af 
kvinderne, som nedkommer på Danmarks største 
fødeafdeling på Hvidovre Hospital. 27 procent får 
epiduralblokade, mens 18 procent går igennem 
veer og forløsning uden at få smertelindring.

PLASTER
er eminent til at beskytte mod vand, 
snavs og tårer. En af de førende 
plasterproducenter, Salvequick, 
sælger hvert år omkring 20 millioner 
æsker med plaster på verdensplan.

MINDFULNESS
Daglig meditation og yoga hjælper kroniske smertepatienter med 
at få mere overskud i deres hverdag. Behandlingen med 
mindfulness-metoder fjerner ikke smerten, men har ved et forsøg 
på Rigshospitalet fået patienterne til at rapportere, at de har mere 
energi og bedre kan klare dagens udfordringer.

STOKROSE
Ifølge gamle, danske 
lægeråd kan blomsten 
knuses, blandes med vin og 
virke lindrende, hvis den 
lægges på en smertende 
bagdel. Blomsten kan i kogt 
tilstand stille kolik- og 
rygsmerter, og en hoved-
pine kan fjernes ved at 
gnide den mod panden.

STÆRKE SMERTER
bliver dårligst behandlet i Danmark 
sammenlignet med andre vesteuropæiske 
lande. Patienter i Norge har tre gange så 
stor chance for at blive holdt fri af smerter 
som i Danmark. I Sverige og Italien er der 
dobbelt så stor chance for, at patienterne 
holdes smertefri.

MORFIN
er opkaldet efter drømmenes 
gud Morfeus. Stoffet virker 
beroligende og smerte-
stillende og kan fremkalde en 
euforiserende tilstand.

Av for   fanden!
HASH
3 x marihuana om dagen virker svagt 
smertestillende. Mulige bivirkninger: 
svimmelhed, tør mund – og eufori.
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ultraløberen
Tove Sand Brodersen, 43 år, studerende og spinningansvarlig, Horsens

»Marathonløb begyndte at kede mig, og derfor kastede jeg mig over 
ultraløb. Alt over 50 kilometer er ultraløb – mit domæne er 24-ti-
mers løbene, hvor jeg også løber for landsholdet. Min personlige 
rekord, som jeg håber at slå i august, er 189 kilometer på 24 timer. 

Det spændende ved ultraløb er, om man kan få psyken til at over-
vinde smerten. Det er en helt anden smerte, end ved et maratonløb, 
når man løber 24 timer i streg. Kroppen begynder at reagerer ander-
ledes, når man ikke får søvn. Det bliver svært at fokusere. Smerten 
i benene kommer måske efter 7-8 timer. Og så er der langt, til de 
24 timer er gået. Maven er også sårbar under et løb, og det kan væ-
re svært at finde den rette balance mellem at spise og indtage væske, 
så man hele tiden har energi nok. Selv om jeg kan udholde smerte 
under et løb, kan jeg sagtens synes, at det gør ondt, når jeg går til 
tandlæge dagen efter.  

Det jeg løber for, er det sekund, det tager at komme over målstre-
gen. Det er der, du kan bære smerterne i benene. Det er det sekund, 
hvor jeg er kommet længere end tidligere og præsteret noget, ikke 
mange andre kan.«

selvpineren
Frank Stauersbøl Kristensen, 51 år, mentaltræner og underviser, Randers

»Forventningen om smerte kan ofte stoppe os i at bevæge os ud af 
komfortzonen. At gå på gløder eller knække pile mod halsen er et 
meget fysisk og konkret billede på at overskride grænser og vinde 
nyt territorie. Og det er vigtigt at udfordre sig selv.  

For 22 år siden valgte jeg at gå på glødende trækul. Kullene kan ha-
ve en temperatur 600-900 grader, og gløderne kan fremkalde et sved-
lag om foden, som beskytter godt. Det føles lidt som at gå på popcorn, 
mens de popper. Det er en svuppende fornemmelse. Samtidig handler 
det også om tillid og stemning. Man skal sætte sig i en tilstand, hvor 
man siger, at det her kan jeg uden tvivl. Og så er det ikke noget sær-
ligt. Det er ikke kroppens fortjeneste, men hovedets formåen. Jeg kan 
gå fem meter på glødende kul, men har set instruktører, som er nå-
et op på 50 meter. Senere har jeg også gået på glas, knækket pile mod 
halsen og haft en til at dumpe skarpe knive på maven af mig. Og jeg 
var nervøs. Men det er vores fantasi, der bekymres. Jeg ser af og til op 
på de knækkede pile, hvis jeg skal ringe til skattevæsenet eller andre 
ting, som kan gøre mig lidt nervøs. Hvis man kan knække pile med 
halsen, skal man ikke være bange for Skat. Men jeg går kold, hvis jeg 
ser en 10-meter vippe i svømmehallen.«

Ven med smerten
Kom an. De fleste af os forsøger at komme væk, når 
noget gør ondt. Andre udforsker det smertefulde 
{ tekst: kristian herlufsen | foto: nicky bonne }
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Masochisten
Michelle Nielsen, 22 år, ejer webshoppen uniquelady.dk, Odense

»Folk tror, at man er lidt tosset, når man tænder på smer-
te. Det er noget forkert, for man kan vel ikke tænde på 
vold? Alligevel er de nysgerrige, og derfor har jeg opret-
tet en videobrevkasse på nettet, hvor jeg svarer på spørgs-
mål om sex og lyster, der handler om smerte. 

Hjernen udskiller endorfiner og dopamin, når noget gør 
ondt. Stofferne er en slags advarsel, men de kan også give 
os en lykkefølelse. Et smæk i numsen kan gøre os glade. 

Når man leger med smerte, aktiverer man alle krop-
pens sanser. Sanserne arbejder på højtryk, og på mig vir-

ker det næsten, som jeg svæver over grunden. Følelsen 
kan vare ved i 10-15 minutter. 

Jeg gik med idéen om, at smerte kunne være noget for 
mig i nogle år, inden jeg begyndte at eksperimentere. Det 
er ikke nødvendigvis ens, hver gang. Det handler meget 
om den, man udøver det sammen med, og det behøver 
ikke nødvendigvis at være seksuelt. 

Det handler om tillid, og der skal være et ønske om at 
ville den anden det bedste. Det er et rollespil, jeg har kø-
rende, og det handler om at rykke grænserne lidt.«     
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den gode mix bakke

Frutas Esthers plantager er i flere
generationer blevet brugt til
drueproduktion, og indtil de
kernefrie sorter i 70’erne blev
i n t r o d u c e r e t ,  v a r  h e l e
produktionen baseret på druer
med kerner. De første kernefrie
sorter var grønne, derefter kom
de røde og til sidst de sorte, uden
kerner. Hver sort har sin egen
karakteristika, men fælles for dem
alle er, at de er søde, sunde og
dejlig enkle at spise.

I dag bliver de kernefrie druer fra
Frutas Esther spist over hele

I vores familiefirma, Frutas Esther, arbejder vi hårdt på at finde og udvikle de bedste druesorter, og vi tør
godt kalde os specialister i dyrkning af søde kernefrie druer.  Vi dyrker vores frugt med en filosofi om
konstant udvikling, baseret på en lang tradition om beskyttelse af miljøet, at levere top kvalitet og sikkerhed.

De kernefrie druer er uimodståelige for de fleste af os. Specielt for børn er en sød kernefri drue en sund og
lækker snack, som let og med mange fordele kan erstatte slik. Praktisk i størrelsen og lige til at spise, som
en sund karamel.

Europa, og specielt i Danmark er
denne skønne drue meget
populær. Dette skyldes bl.a., at
druerne fra Frutas Esther blev
introduceret for mange år siden
og derfor, takket være et tæt
samarbejde med Coop Danmark,
i dag er efterspurgte over hele
landet.

Frutas Esther høster druerne når
de er rigtigt modne. Klaserne med
kernefrie druer plukkes og sorteres
med håndkraft, hvorefter de
omhyggeligt bliver lagt i den bedst
mulige emballage, så du kan købe

dem i perfekt stand og dejligt
modne, i Coop Danmarks butikker
landet over.

Sidst i august, først i september og
frem til midten af oktober, kan du i
Coop Danmarks butikker finde de
specielt udvalgte, smag forskellen
druer, hvor vi blandt andet bruger
den gode sort Autumn royal.

Jesus Gomez Yelo
og Gerardo Gomez Yelo

Frutas Esther

si
de

st
ik

Unge under 18 år må kun købe smertestillende medicin 
på apoteket, og kun hvis de har en recept med fra deres 
læge. De nye regler fra marts 2011 betyder, at tankstatio-
ner, supermarkeder, købmænd, apoteker og alle de steder, 
som sælger smertestillende medicin i håndkøb, skal sikre 
sig, at den unge er fyldt 18 år, før der udleveres piller. Reg-
lerne er et forsøg på at nedbringe et stigende antal selv-
mordsforsøg med smertestillende medicin købt i håndkøb.

milliarder kroner koster 
det cirka hvert år det dan-

ske samfund, at en del af 
befolkningen lider af kro-
niske smerter. Fem milli-
arder går til behandling, 
35 milliarder går til før-

tidspensioner. 

40 

unge skal have recept 

Personer med rødt hår er mere følsomme 
over for kulde, får mere ondt i tænderne 
og er mindre modtagelig over for den type 
bedøvelse, som sprøjtes ind i huden. Til 
gengæld reagerer de stærkere på smerte-
stillende piller, er mere modtagelige over 
for bedøvelse, som gives i blodet og reage-
rer mindre på elektrisk stød. Forskerne 
ved endnu ikke præcis, hvorfor rødhårede 
reagerer anderledes end folk med andre 
hårfarver. 

 rødhåret
 smerte

av!

Ulykkelig kærlighed gør 
ikke bare ondt i overført 
betydning, men kan 
måles som helt fysisk 
smerte. I et amerikansk 
forsøg blev 40 personer 
med kærestesorg sat til 
at kigge på et billede af 
deres eks-kæreste 
samtidig med, at deres 
hjerneaktivitet blev 
overvåget. 
Overvågningen viste, at 
når personerne kiggede 
på eks-kæresten var der 
kraftig aktivitet i det 
område af hjernen, som 
normalt har med fysisk 
smerte at gøre. 

Kilder: Forskning.no

” Mindet om en lykke er ikke 
længere lykke; mindet om 
en smerte er stadig smerte”

    den engelske forfatter lord byron (1788-1824)

redigeret af
didde risHøj

Hjertesorg 
gør ondt
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1. præmier til nyhedsbrevsabonnenter:
5 x Cubeton blodtryksmåler

KOnKurrenCe!
vInd 

& TJeK dIT
HeLBred

sMerTeQuIZ. Av, av, av! Smerte er noget, 
vi alle kender til. Men hvad ved du om 
piller, lægeigler og fakirsmerte? Gæt med 
og bliv lidt klogere på samvirke.dk

Det er vigtigt at få målt sit blodtryk en 
gang i mellem. Blodtrykket fortæller om, 
hvordan hjertet og kredsløbet har det. 
Hvis blodtrykket bliver for lavt, kan 
hjertet have problemer med at pumpe 
blodet rundt i kroppen.
Og forhøjet blodtryk kan sjældent 
mærkes, men kan øge risikoen for 
alvorlige sygdomme
Blodtrykket måles i en enhed, der heder 
millimeter kviksølv (mmHg). Det 
angives med to tal, for eksempel 
120/70. Det højeste tryk kaldes det 

systoliske blodtryk, og det laveste tryk 
kaldes det diastoliske blodtryk.
Cubeton blodtryksmåleren er en 
automatisk blodtryksmåler til 
overarmen, som du kan bruge 
derhjemme. Den har indbygget 
hukommelse for 60 målinger.
Stort LCD display som viser systolisk/
diastolisk blodtryk, puls, dato og tid.
Automatisk oppustning og automatisk 
måling.
Kan købes i Kvickly og på Nettorvet.  
Normalpris 300 kroner.

Øretermometret måler 
temepraturen  med en 
nøjagtighed på +/- 0,2 
grader. Måleområde: 34 til 
44 grader. Der er 
automatisk sluk (1 min 
efter brug). Kan købes i 
Kvickly og på Nettorvet. 
Normalpris 250 kroner.

Bonuspræmier: 
5 x Cubeton 
øretermometer

 samvirke.dk
Tip: Sådan giver du dit barn medicin 
Syge og klynkende børn i kombination med 
medicinmikstur, tabletter eller stikpiller kan 
hurtigt få forældreblodtrykket til at stige - få 
hjælp her

 samvirke.dk
Tv: Lav din billige rispose
Se, hvordan du selv kan sy en kulørt 

og superbillig rispose, som kan bruges 
som varmedunk eller kølepose i en 
snæver vending.

 samvirke.dk
Artikel: Smertemestring
Kroniske smerter kan føre til depression og 
social isolation. Men hvis man formår at 
mestre smerten, erkende problemet og for 
eksempel bruge sin vrede som drivkraft i 
stedet for mod sine omgivelser, kan det lade 
sig gøre at leve med kroniske smerter.

 samvirke.dk
Læsernes råd: Sådan kommer vi 
smerterne til livs 
Samvirke vil gerne høre om dine gode og al-
ternative råd, (der ikke inkluderer medicin) til 
at komme hverdagens smerter til livs. Blandt 
alle rådene trækker vi lod om 5 øjenmasker 
med gele, der kan bruges til at køle trætte ho-
veder og øjne ned med.

 samvirke.dk
Tip: Sådan undgår du at 
forværre smerten 
Tunge løft, dårligt vejr og stress kan 
gøre en kronisk smerte værre. Få 
gode råd til, hvordan du holder den 
slags smerteudløsere fra døren 

AFLÆS SMERTEN 

BILLedGALLerI
Se, hvordan du opdager  

andres smerte

samvirke.dk

vInd øJenMaSKesamvirke.dk



FDB er din forening, du ejer os faktisk. Vi arbejder for et mere ansvarligt forbrug inden for sundhed, klima, miljø og etisk handel.  
FDB har 1,7 mio. medlemmer og ejer Coop, Danmarks største dagligvarevirksomhed

Vær med til at gøre en forskel 
i din forening

Læs mere på fdb.dk/valg2011

FDB har ingen aktionærer, men er ejet af 1,7 millioner FDB har ingen aktionærer men er ejet af 1,7 millioner 
medlemmer.

Det er landsrådet, der sætter rammerne for FDB, og alle 
medlemmer kan stille op til det. Som medlem af lands-
rådet er du både med til at vælge FDB’s bestyrelse, og 
hvordan der i fremtiden skal arbejdes med de fi re mærke-
sager: sundhed, klima, miljø og etisk handel. Du er også  

med til at beslutte, hvordan vi gør hverdagen bedre for med til at beslutte, hvordan vi gør hverdagen bedre for 
medlemmerne. Det var for eksempel landsrådet, der 
sidste år vedtog, at FDB skulle forny madpyramiden i 2011.

Hvis du vil have indfl ydelse på, hvordan FDB i fremtiden 
skal arbejde for fremme et bæredygtigt og ansvarligt 
forbrug lokalt, nationalt og globalt, så stil op til FDB’s 
landsrådsvalg frem til den 6. september 2011.  

Drømmer du 
om en bæredygtig 
fremtid?
Så stil op til FDB’s landsråd 
og brug din indfl ydelse

8489 landsraadsann_203x273.indd   1 12/07/11   11.09

KOnKurrenCe!
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{ tekst: louise skøtt gadeberg }

den eneste ene
– og et par stykker mere

sidespring. Moralsk tager vi skarp afstand fra alle 
former for utroskab, hvis talen falder på emnet til 
middagsselskabet, men cirka halvdelen af os har  
leget med tanken – eller mere end det
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Et par hurtige søgninger på internettet 
afslører, at utroskab er noget, vi danske-
re går op i – på forskellig vis. På Face-
book tager vi afstand fra udenomsrode-
ri i grupper som »Rigtige mænd er ik-
ke utro« og »For os kvinder, der ikke er 
utro«, og samtidig myldrer internetpor-
taler som scor.dk, sexdating.dk og victo-
riamilan.dk af liv. Her kan du som gift 
eller samlevende partner gøre livet me-
re levende med en affære – og det er bå-
de nemt, bekvemt og 100 procent ano-
nymt. Og antallet af profiler stiger støt.

En undersøgelse fra Berlingske fra 
2008 viste, at en tredjedel af dansker-
ne har været deres partner utro en eller 
flere gange. I 2010 skrev Ekstra Bladet, 
at hele 53 procent af danskerne ikke har 
rent mel i partnerposen. 

I blogs, læserbreve og artikler raser me-
ningsdannere – alt fra præster til unge 
singlemødre – mod de forførende rekla-
mer for disse utroskabsportaler, fordi de 
legaliserer utroskab. Andre argumenterer 
for, at monogamiet er forældet, og at det 
er vores natur ikke at kunne holde nal-
lerne fra andre end ægtefællen.

Nogle blogger og chatter om, hvor vid-
underlig deres utroskab er, og hvor beri-
gende det er for deres ægteskab. Andre 
igen beklager deres nød og søger råd og 
vejledning til, hvordan de dog skal kom-
me på rette spor med deres hjertes ud-
kårne, efter at understellet for en tid har 
taget over.

Utroskab er en mærkelig størrelse, 
for hvorfor gør vi det, og kan vi overho-
vedet undgå at ende i en anden end æg-
tefællens seng? 

Vi skjuler vores seksualitet. Hun er 
klar i spyttet og siger det ligeud: Åben 
og ærlig kommunikation er roden til et 
sundt, seksuelt og stabilt parforhold. Det 
er Joan Ørting, sexolog og kognitiv tera-
peut, slet ikke i tvivl om. At vi ikke mel-
der ud om vores utilfredsstillede behov 
i tide, er årsagen til, at vi ender derude, 

hvor en kollega eller hende den nye i 
sportsklubben ligner den eneste løsning 
på det brændende begær, som mange na-
turligvis ikke kan blive ved med at under-
trykke år efter år.

Sexologen mener, at der er flere grun-
de til, at vi holder vores seksuelle vejr, 
indtil børnene er store, og ikke melder 
åbent ud til vores partner, at vi altså har 
brug for mere end et hurtigt knald om 
måneden.

»Grundlæggende har vi mennesker 
svært ved at tro på, at sådan som vi er 
og virker seksuelt, er naturligt og godt 
nok. Når vi oplever, at vores partner for 
eksempel ikke er med på at lege nye le-
ge i sengen, så holder vi også vores an-
dre fantasier skjult – afvisningen får os 
til at tvivle på os selv,« siger Joan Ørting. 

Ingrid Ann Watson er psykolog og sam-
livsterapeut. Hun undrer sig over dobbelt-
moralen ved utroskab – at man går ud 
og gør noget, man ikke ville ønske, ens 
partner gjorde mod en selv. Derfor er vi 
så optagede af at holde det skjult og ik-
ke tale om lysten i stedet.

»Hvis det derhjemme er kørt af spo-
ret eller er gået i stå, så kan vi ikke lade 
være at reagere på udefrakommende im-
pulser og flirt. Men utroskab er og bliver 
den nemme løsning i stedet for at løse 
problemerne hjemme eller gå hver til 
sit,« konstaterer hun.

Lad os grave lidt dybere i det der med 
seksualiteten og tilfredsstillelsen af den.

Hverdagen er travl og fyldt med me-
re eller mindre spændende gøremål for 
de fleste, hvilket i sagens natur gør det 
jævnt kompliceret at holde ild i flam-
men på lagnerne år efter år. Vi sætter  
ikke nok tid af til at tale sammen og 
nå hinanden mentalt i vores stressede 
hverdag, og ingen eller dårlig kommu-
nikation fører ofte til ingen eller dårlig 
lagengymnastik.

»Vi har simpelthen for travlt til at få 
talt ordentligt sammen, og så ender vi 
med at bolle for lidt – for så at ende med 

at bolle nogle andre,« starter Ingrid Ann 
Watson, der har hørt den historie mange 
gange i sin samlivsterapisofa. 

»Kvinder savner ofte intimitet derhjem-
me – de mangler en at tale med, en til at 
lukke dem op, for kvinder får først rig-
tig lyst til sex, når de åbnes med kom-
munikation og omsorg. Når de føler sig 
hørt og trygge, bliver de modige og villi-
ge. Spændende sex skabes i et trygt mil-
jø, hvor der plads til leg, og hvor han si-
ger, »du er sindssygt fræk, når du…«,« 
forklarer samlivsterapeuten og under-
streger, at det ikke er mændenes skyld, 
at dobbeltsengen ikke fungerer. 

»Det går begge veje. Helt klart. Vi klæ-
der os lækkert på, når vi skal på arbej-
de, men når vi kommer hjem, smider vi 
det lækre outfit og trækker halv svedige i 
forvasket joggingtøj og går i haven. Men 
hvorfor? Undersøgelser viser, at det of-
te er på arbejdspladsen, vi møder den, vi 
har en affære med, for pludselig er der 
en, der hver dag bemærker, hvor lækre 
vi ser ud.« 

Ingrid Ann Watson råder konkret til, 
at man hver eftermiddag tager en halv ti-
mes intens voksensnak uden mobiler og 
med ungerne foran tv’et med en pakke 
kiks. Det åbner op for følelserne, når vi 
taler sammen.

Joan Ørting er enig. Smid svesken 
på disken og få snakken om, hvad der 
mangler i jeres forhold, råder hun. Jo 
før, jo bedre. 

»Inden I ender i en grim skilsmisse, 
så gå hjem og sig: »Søde skat. Jeg går 
og gør mig lækker for regnskabschefen 
hver morgen, men jeg ønsker ikke at væ-
re dig utro. Hjælp mig med at tale om, 
hvad vi kan gøre for, at jeg får mere lyst 
til dig igen, så jeg ikke ødelægger vores 
forhold med ham. For det er dig, jeg el-
sker.« Find en fælles løsning på et fæl-
les problem. Vær modig.«

Løgn er værre end sex. Uanset hvem 
der har lavet hvad, med hvem, hvordan 
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og hvor ofte, så er der en rød tråd gen-
nem det hele: Løgnen.

»De fleste lykkelige parforhold kan 
komme over et sidespring. Men det er 
løgnen, der sårer. Det er den, der bry-
der venskabspagten og tilliden i par-
forholdet, og den er grundstenen for 
forholdet. Når den ene part bryder den 
fortrolighed, så er der risiko for seri-
øst sårede følelser. Og det er ikke sik-
kert, de kan heles,« advarer Joan Ør-
ting, der selv lever med en elsker ved 
siden af sit parforhold, hvor de har gi-
vet hinanden seksuelt fri. Men det er 
en konstellation, de færreste magter i 
praksis, advarer hun.

Oftest er det dog mænd, trods alt, der 
klager over for lidt og uinteressant sex, 
konstaterer Ingrid Ann Watson. 

»Bliver han sultet længe nok, overbe-
viser han sig selv om, at det er okay, at 
han har sex med andre – for det er jo 
hans natur! Og der er flere og flere kvin-
der, der også har det sådan. Men man-
ge glemmer at tone rent flag hjemme i 
ægtesengen først. Det handler om at gi-
ve den anden chancen for at komme ind 
i kampen – det er for nemt bare at væ-
re sammen med en anden uden at tage 
konfrontationen.«

ha’ en affære. Et af de sites, der opfor-
drer og, efter kritikernes mening, le-
galiserer utroskab, er victoriamilan.dk. 
Mantraet her lyder: »Er du gift? Savner 
du spænding? Så gør livet mere levende 
med en affære...«. 

60.000 danskere savner tilsyneladende 
spænding og har allerede oprettet en pro-
fil på sitet, hvis mål er 200.000 danske 
brugere inden årsskiftet, udtaler Sigurd 
Vedal fra Victoria Milan til flere medier. 

Sitets eksistens og massive markeds-
føring i gadebilledet har sat utroskab på 
dagsordenen i kantiner og ved middags-
borde. Fra at utroskab var noget, vi und-
gik at tale om, så er det pludselig på al-
les læber. 

Keld Dahlmann er valgmenigheds-
præst i Aarhus, og han er forarget over re-
klamer for utroskab i det offentlige rum. 
Ikke fordi det handler om sex, men for-
di et firma vil lave penge på at lokke gif-
te mennesker til at svigte deres partner 

– bare fordi det ægteskabelige liv i en pe-
riode ikke når de høje oktaver.

»Vi lever i et samfund med høj grad 
af personlig frihed til at indrette vort 
liv, som vi vil, og det vil jeg til enhver 
tid forsvare. Men skilsmissestatistik-
ken viser jo fint, at vi ikke har brug for 
hjælp til at ødelægge vores ægteskaber, 
men det modsatte. Prisen for utroskab 
er høj, og mange undersøgelser viser 
jo, at unge stadig drømmer om at fin-
de den eneste ene – ingen drømmer 
om at skifte partneren ud hvert tredje 
år resten af livet. For hvem skal så pas-
se på os, når vi bliver gamle?« spørger 
han retorisk.

Keld Dahlmann mener, at sites som 
Victoriamilan.dk dukker op, fordi vi al-
le er produkter af den moderne mar-
kedskultur og er vant til at forbruge løs. 
Også af mennesker. Og det er fint for 
præsten, selvom han ikke selv tror på 
en adskillelse af kærlighedsrelationen 
og seksualiteten i et parforhold. Man 
har sex med et helt menneske og ikke 
bare en krop.

»Som præst har jeg tit anbefalet folk at 
bruge deres seksuelle energi i deres æg-
teskab og forbedre forholdet ved at pri-
oritere at have sex. At gøre livet mere le-
vende og have en affære – med ægtefæl-
len.«        

et holdbart forhold

1  Elsk dig selv som din næste  
Sørg for at få det, du vil have. Hvis 
du vil have omsorg eller berøring 
fra din partner, så bed om det, i 
stedet for at give og give og 
forvente at få igen. Vær bevidst om 
dine behov og arbejd på at få dem 
opfyldt. 

2  Tal, så I forstår hinanden  
Kvinder og mænd kommunikerer 
forskelligt, kvinder taler i cirkler om 
emnet, og mænd vil til sagens kerne. 
Øv dig på at sige, hvad du mener, 
uden at lægge fingre imellem. 

3 Tvivl ødelægger 
Vil du blive, eller vil du gå? Det valg 
tager du i princippet hver dag. At 
være i tvivl ødelægger dig langsomt, 
så vær dit ansvar bevidst og vælg!

4  Du har ikke altid ret 
Forsøg at diskutere med din hjerne 
og ikke med dine følelser. Lad være 
med at bebrejde – meld ud, hvad du 
har brug for.

5  Kys jer ud af krisen 
Intet kan løse op for vrede og 
uenighed som kys og sex. Du kan 
vælge at være vred og vende 
ryggen til, eller du kan vælge at 
åbne dit hjerte for en nærhed, der 
måske kan hjælpe jer nærmere en 
løsning. 

6  Tro på dit parforhold 
Invester alle følelser i dit ægteskab. 
Tru aldrig med skilsmisse og giv 
aldrig udtryk for tvivl om 
forholdets holdbarhed – det får alle 
med åbent hjerte til at trække sig.  

7  Græsset er ikke grønnere 
Gør dig klart, at de fleste parforhold 
kræver hårdt arbejde. Sådan bliver 
det også med den næste store 
kærlighed. Alle har deres at kæmpe 
med, synligt for andre eller ej. Også 
selv om de ser lykkeligere ud end 
jer. 

8  Lær at leve med uløste problemer 
Ikke alle uenigheder eller problemer 
kan løses. Forsøg, så godt I kan, 
men lad det hvile, hvis det ikke kan 
lade sig gøre. I er forskellige 
individer, der skal elske hinanden 
højere end skænderier og 
uenigheder.  

Kilde: Elsk ham igen – sådan får I kærligheden 
tilbage i jeres parforhold af Ingrid Ann Watson, 
Gads forlag.
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Er jeg lykkelig? Har jeg prøvet det, jeg vil-
le? Tanker som disse dukker op i hans 
sind, da et nært familiemedlem får kon-
stateret kræft og idømmes kort tid tilbage. 
Det hele får hans tanker på gled.

På papiret er han definitionen på et 
lykkeligt menneske. Han er 30 år, bor i 
et stort hus i Midtjylland og er gift på 10. 
år med en smuk kvinde, som han elsker 
højt og aldrig har været utro. De har to 
dejlige børn, han er veluddannet, popu-
lær blandt vennerne, har pengepungen 
i orden og er kønnere end de fleste. Han 
er lykkelig. Næsten.

For selvom hans kone er både smuk og 
sensuel, sker der stort set intet på de æg-
teskabelige lagner. Aften efter aften står 
menuen på afvisning og seksuel frustrati-
on. Når hun en sjælden gang overgiver sig 
og lukker ham ind under dynen, serveres 
samme menu igen og igen. Han har opfor-
dret til leg og nysgerrighed, passion og ero-
tik, men hun afviser, og de rutinemæssige 
eskapader på lagnerne bliver stadig færre. 

En dag falder han over muligheden for 
at møde en ’affære’ og samtidig være 100 
procent anonym på nettet.

»Jeg var meget bevidst om, at det kun 
var sex, jeg søgte, men da jeg skal tæn-
de mentalt for at kunne have sex med 
en person, begyndte jeg at chatte med 
forskellige kvinder. Efter noget tid mø-

der jeg en, der ligesom jeg har behov for 
mental kemi, og vi udveksler billeder og 
telefonnumre, hvilket var meget grænse-
overskridende,«  fortæller han. 

Han ser stadig den samme kvinde – 
hans elskerinde – og han er på vej til 
et møde med hende, imens vi taler. De 
har set hinanden fire gange over de sid-
ste to måneder, men da de bor i hver sin 
ende af landet, render de ikke på hinan-
den i supermarkedet. De holder tingene 
adskilt – går ikke i biografen, bliver in-
denfor på hotelværelset, giver ikke hin-
anden andre gaver end deres fysiske og 
mentale nærvær. 

»Jeg har ikke dårlig samvittighed over, 
at jeg har sex med en anden, men jeg har 
det dårligt med at skulle lyve. Jeg ville 
gerne være ærlig over for min kone og 
få hende til at forstå, at mit forhold til 
min elskerinde ikke gør min kærlighed 
til hende mindre. Overhovedet ikke. Jeg 
har bare nogle stærkere drifter end hen-
de, og dem kan jeg ikke ignorere mere,« 
forklarer han.

Han holder af sin elskerinde, fordi 
hun er et fantastisk menneske, men han 
elsker hende ikke. Han ved godt, at af-
færen er en illusion og en fantasiboble 
langt fra børn, arbejde og hverdag. Han 
håber snart, at han har modet til at for-
tælle sin kone om affæren.

»Jeg er ret sikker på, at min kone ikke 
ved, jeg har en affære – så ville hun ha-
ve konfronteret mig. Den eneste, der ved 
noget om det her, er en gammel kolle-
ga, som jeg har drøftet det hele med. 
Han rådede mig til at prøve det af, hvis 
jeg mente, at en affære kunne gøre mig 
mere lykkelig. Og det har den gjort. Jeg 
er blevet et gladere menneske, en bedre 
far og en bedre ægtemand, der ikke pla-
ger min kone for at få sex, men har me-
re overskud til hende.« 

han...

Sådan lever vi sammen
•  Monogami: at indgå ægteskab med 

eller stå i forhold til én partner ad 
gangen.

•  Serielt monogami: at indgå 
ægteskab med eller stå i forhold til 
én partner ad gangen – flere gange i 
løbet af livet.

•  Bigami: når én person er gift med to 
– og kun to – personer. 
•  Polygami: at indgå ægteskab med 

eller stå i forhold til flere personer 
samtidig.

•  Polyamori: at have flere samtidige 
kærlighedsforhold, som alle 
involverede er bekendt og 
indforstået med – uanset om de 
deltagende partnere er gift eller ej. 
Kilde: DEN DANSKE ORDBOG, www.ordnet.dk, og 
Wikipedia.
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Hun fik dårlig samvittighed over ikke at 
have dårlig samvittighed, forklarer hun og 
tænker tilbage på den dag for syv år siden, 
hvor hun første gang var sin mand utro. Si-
den har hun været sammen med flere og 
eksperimenteret en del, men denne aften, 
hvor hun for første gang i årevis forfulgte 
sit begær, endte det, som man kunne have 
forestillet sig. Hun ville ha’ – og det fik hun. 

Hun er 35 år og har været sammen med 
sin mand i 11 år. De har to børn, hun er 
vellidt af familie og venner, og hun er 
glad for deres liv sammen midt på Sjæl-
land. Stort set. Trods et livligt sexliv i 
begyndelsen af forholdet gik der – som 
for så mange andre – børn og vasketøj i 
den. Hun er den, der styrer hverdagen. 
I sengen kunne hun godt tænke sig, at 
han tog styring. 

Han arbejder og rejser meget, og så kan 
han snildt nøjes med et hurtigt knald en 
gang om måneden. Det kan hun ikke. I 
sengen vil hun domineres, men han er 
usikker og spørgende. Hun foreslår nye 
lege og stillinger, han afviser. 

»Jeg har forsøgt at sige direkte, hvad 
jeg gerne vil have, men det hverken tæn-
der eller interesserer ham. Jeg har for ek-
sempel en drøm om at prøve to mænd, 
men da jeg sagde det, gik han helt i chok. 
Jeg er hverken nymfoman eller pervers 

– jeg vil bare gerne have sex et par gange 

om ugen iblandet et gran af uforudsige-
lig,« forklarer hun.

Hun har fået smag for det. Flere for-
skellige partnere fra fester eller nettet, 
en affære med sin venindes bror over 
halvandet år og besøg i en swingerklub. 
Som et barn i en slikbutik vil hun have 
mere. Men det handler kun om sex. Ik-
ke kærlighed.

»Mit hjerte ligger hos min mand. Jeg 
elsker ham, og det er ham, jeg vil være 
sammen med altid – han giver mig så 
meget uden for ægtesengen.« Hun røm-
mer sig og fortsætter:

»Jeg har ikke dårlig samvittighed, for 
jeg kan ikke kontrollere eller ignorere 
mine drifter. Og når jeg får en omgang 
kontant fysisk og psykisk opmærksom-
hed og bliver kigget på og behandlet som 
kvinde og seksuelt væsen, så får jeg – og 
dermed min familie – fornyet energi.«

Hun føler sig overbevist om, at ægte-
manden er uvidende, men frygter hans 
reaktion, hvis han skulle opdage det.

»Det ville være forfærdeligt, hvis han 
ville skilles.«       

hun...
Tal på tabu
•  4 ud af 5 danskere mener, at der 

er tale om utroskab, når man går 
i seng med en anden end sin 
partner. 

•  3 ud af 5 mener, at utroskab 
aldrig kan undskyldes. 

•  Dobbelt så mange mænd som 
kvinder mener, at utroskab for 
deres eget vedkommende kan 
undskyldes, hvis deres partner 
ikke er interesseret i sex. 

•  Hver 10. dansker i parforhold er 
eller har været sin nuværende 
partner utro.

•  4 ud af 10 af de utro danskere 
har mødt deres udenomsaffære 
på arbejdspladsen.

•  Generelt har kvinder en  
mere kritisk holdning til,  
hvad der kan betragtes som 
utroskab, end mænd.  
Eksempelvis betragter 3  
ud af 5 kvinder kysseri med  
en anden end sin partner som 
utroskab. Det er kun 2 ud  
af 5 mænd enige i.

•  4 ud af 5 unge under 35 år mener, 
at kysseri med andre end ens 
partner er utroskab – det samme 
gør mindre end 1 ud af 5 af de 
ældre over 55 år. 

•  Næsten hver anden dansker  
tror, at vi er hinanden mere eller  
meget mere utro i dag end for  
20 år siden.  
Kilde: FDB Analyse

Ovenstående personer er virkelige, og deres navne er 
redaktionen bekendt. Begge personer er fundet på sitet www.
victoriamilan.dk, hvor Samvirkes journalist oprettede en profil 
og efterlyste medvirkende til denne artikel. 
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Bare for en 
sikkerheds 
skyld
forsikringer. Børn laver ballade og kommer 
til skade. I begge tilfælde er det en god ide at 
have styr på forsikringerne. Samvirke guider 
dig til den mest basale dækning af dit barn 
{ tekst: malin præstiin | illustration: mai-britt amsler }

Hvis uheldet er ude
hvad? Børneulykkesforsikring.
hvorfor? Børn kan komme ud for ulykker 
både i hjemmet og trafikken.
hvad dækker den? Forsikringen dækker, 
hvis barnet ved en ulykke kommer til skade 
og eventuelt bliver invalideret. Afhængig af 
forsikringssummen vil barnet få udbetalt et 
engangsbeløb, hvis størrelse afhænger af 
skaden. 
hvornår? Ulykkesforsikringer gælder kun de 
personer, der er navngivet i policen, derfor 
skal man sørge for at få skrevet sine børn på 
familiens ulykkesforsikring fra fødslen.
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Jamen, vi legede bare
hvad? Familiens ansvarsforsikring.
hvorfor? Indimellem følger der baldrede ruder og smadrede 
fjernsyn med, når ungerne leger lidt for vildt.
hvad dækker den? Materielle skader og personskader, som er op-
stået ved tankeløs adfærd, vild leg eller direkte dårlige hensigter. 
Børn under fire år kan ikke gøres erstatningsansvarlige, mens 
børn under 15 år er ansvarlige efter samme regler som voksne. 
Ved en skade ses der også på, om barnet har handlet, som det er 
normalt ved den alder, det har. 
hvornår? Børnene er automatisk dækket af forældrenes forsik-
ring, indtil de er 21 år, men forældrene har pligt til at holde øje 
med barnet – især de mindste børn kan have svært ved at be-
dømme situationer og handle fornuftigt. Forældre har også pligt 
til at oplyse deres børn om, hvad der kan være farligt, og hvad 
man ikke må gøre.

Når børn rammes 
af sygdom
hvad? Børnesygeforsikring.
hvorfor? Pludselig opstået syg-
dom kan ramme hårdt, og både 
behandling og hospitalsophold 
kan være dyrt.
hvad dækker den? En sygefor-
sikring giver et engangsbeløb 
ved invaliditet og andre mén, 
som er opstået ved sygdom. Den 
dækker også hospitalsophold og 
lægeordineret medicin.
hvornår? Forsikringen bør teg-
nes ved fødslen, da den kun 
dækker sygdom, der er opstået, 
efter at forsikringen er tegnet.

Når børnenes  
ting forsvinder
hvad? Familiens indboforsikring.
hvorfor? Ud over indbrud i hjemmet 
og cykeltyverier kan der også ske ty-
veri fra børnenes skoletasker og an-
det udstyr, som ofte står uden opsyn 
i både skole og fritidshjem.
hvad dækker den? Forsikringen 
dækker på samme måde for famili-
ens børn som for de voksne. Der kan 
være stor forskel på indboforsikrin-
gen fra selskab til selskab, og det er 
forsikringstagerens eget ansvar, at 
forsikringssummen er rigtig.
hvornår? Børn er automatisk dækket 
af familiens indboforsikring, indtil de 
er 21 – også selvom de er udeboen-
de. Det er en god ide at hjælpe sine 
børn med at købe en forsikring, når 
de fylder 21 år og ikke længere er 
dækket af forældrenes.

Vild leg i skolegården
hvad? Kollektiv ulykkesforsikring (tegnes af kommunen).
hvorfor? Sjov og leg i skolegården kan føre til knækkede tæn-
der og smadrede briller.
hvad dækker den? Forsikringen dækker barnet, mens det er i 
skole eller institution, og dækker blandt andet ødelagte briller 
og tandskader. Derudover er forsikringen tænkt som en nød-
hjælp og giver et engangsbeløb til ménerstatning og begravel-
seshjælp ved alvorlige ulykker. 
hvornår? Forsikringen er tegnet af kommunen og dækker kun 
i den tid, barnet er i institution eller skole. Derfor skal man 
selv forsikre barnet i resten af døgnets timer. Forsikringen 
dækker dog på ture, rejser og arrangementer med institutionen. 
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Græsplænen en morgen inden solen helt har fået 

bugt med duggen. – Nils Kristensen

Øverst:  Der er bare skønt bag ved »æ´pruthus«

i Marstal på Ærø. – Henning Gefke

 

Når man er en lille dreng, skal alting undersøges. – Steen Andersen

Midten:

Kirsebærtræet blomstrer i maj. Hængekøjen er bundet til det i den ene 

ende og til avnbøgen i den anden. Man kan ligge og lytte til humlebier-

nes summen og solsortens sang fra syrenen. Det er som at være baby 

igen og sove til middag i sin barnevogn. – Karen Bjerg Nielsen



samvirke.dk 51

Mælkebøttemylder. Det vrimler med dejlige fotos fra læsernes 
sommerhaver, og du kan stadig nå at være med i Samvirkes 
fotokonkurrence. Se flere billeder og vær med på foto.samvirke.dk

haverLæsernes 

En skøn sommerdag med udsigt fra min have til 

naboens højbed. Det må være det, man kalder godt 

naboskab. – Connie Reidun Steffensen

Venstre: Den lille bi i haven. – Johan Søgren Jensen

Krydderurter i SFH Nørrelands gårdhave. Nu 

glæder vi os til,  at alle planterne står frodigt,  

så vi kan plukke til bagværk, supper og 

grøntsagsretter. – Helle Freja
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I vores have er vi på fornavn med sneglene. Her er: Løkke, Lene E., Obama, Helle, Iben og 

Emil. Senere på sommeren kom Villy, Pia, Ole og Margrethe til. Det er hyggeligt at 

konstatere, hvor langt omkring de kommer i haven. – Pernille Henriksen

Ikke langt fra haven ligger Egå Engsø, og her har børnene gode muligheder for at tage 

på eventyr. – Thomas Øregaard

Nederst: På runde i haven faldt jeg over disse ihærdige svende. – Henrik Marthinsen
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Blå himmel, hvide skyer, vores elskede træ og solen, der titter frem 

bag grenene. – Linda Anna Katrine Pedersen

I maj og juni vrimler haven med småfugle, der har travlt med at 

samle føde til alle de små sultne unger. Snart flyver de fra reden 

for at sidde tiggende hos forældrene. Denne musvitunge gider 

endnu ikke at samle selv, men venter utålmodigt på at få bragt 

frokosten. – Mogens H. Foder

Til venstre: Projekt køkkenhave i krukker. Set fra venstre er det 

kartofler, rabarber, løvstikke, purløg, fennikel, kvan, gule løg, 

skovjordbær, skalotteløg, rødløg, timian, flere rabarber og 

kartofler. – Fru Krull

Til højre: Den lille oase i min kolonihave, som jeg holder mest af, er 

orangeriet/drivhuset. Her kan man nyde det tidlige forår, selvom 

det blæser og regner. – Jesper Dahlsgaard

Nederst: August nyder at bade i den gamle  

zinkbalje i haven. – Bente Holst

Konkurrence
upload dine fotos  på foto.samvirke.dk 

inden 31. august. Sammen med Søren Ryge, 
der er overdommer på fotokonkurrencen, 

finder vi herefter vinderne af konkurrencen.
Præmierne kan du  se på nettet.

foto.samvirke.dk 
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Øverst: Når der drikkes kaffe i haven, er hestene med til bords. – Karen Krøgh

Til venstre: Valmue på spring. – Tina Kragh

Til højre: For at udnytte den sparsomme plads på altanen, er potterne blevet sat i fle-

re etager, så de hænger på hinanden. I Københavns Sydhavn er de kendt som det 9. 

vidunder, »Bjarkes Hanging Gardens«. – Bjarke Løgstrup

Nederst: Da mit barnebarn skulle have et legehus i vores have, ville han selv male det, 

og det foregik i sang. – Birthe Leire
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De gule lænestole stod i en menneskealder i mine fastres fine stue i Middelfart.

Mine fastre var ugifte, boede sammen og drev i fællesskab en damefrisørsalon. De 

havde nok ikke kunnet forestille sig, at deres fine lænestole skulle opleve at flytte ind 

hos en børnefamilie i Nr. Vissing. Jeg arvede lænestolene og gav dem videre til min 

svoger og hans kone. De var netop flyttet ind i stuehuset på en gammel romantisk 

gård og kunne godt bruge dem. Da deres ældste datter blev konfirmeret i år, måtte de 

gule lænestole vige deres pladser i stuen for festbordet. De var også udtjente, men 

kunne dog, som et sidste tilbud til familien, stille sig til rådighed for 

konfirmationsgæsterne til en snak i solen i den grønne have. – Frede Rasmussen
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{ tekst: louise skøtt gadeberg | foto: jakob carlsen }

Øl, læderveste og gensynsglæde. samvirke 
har være t på træf med motorcykelklubben 
exterminators i deres valhalla ved odense
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Tysk metalmusik banker ud af mands-
høje højttalere og sætter trommehinder-
ne på overarbejde. Luften er tæt af ciga-
retrøg, og her lugter af fugtigt læder, sve-
dige mænd og kold kælder. Sollyset på 
ydersiden af de små, beskidte staldvin-
duer har ikke en chance for at trænge 
ind. Vi er i festsalen Valhalla, hvor flere 
og flere bikere i læderveste skyller hal-
sen med øl og pumper smøger, som ek-
sisterede i morgen slet ikke. 

Motorcykelklubben Exterminators af-
holder deres årlige træf, og bikere fra he-
le Danmark er indbudt til fest og ballade 
på klubbens landsted, der både rummer 
bar, lounge, poolrum, køkken, festsal, bad- 
og toilethus, udendørsscene, sovesalen 
Folsom Prison og det løse. Rammerne er 
på plads. X’erne, som klubbens medlem-
mer kaldes, omtaler selv deres sted Odins 
Town, selvom der står Allesø på byskiltet.

Festsalen er indrettet i rå tråd med nor-
disk mytologi, og her er langt til støjs-
arte naboer og civilisation uden læder-
vest. Gæsterne ankommer fra så fjerne 
egne som Skagen og Lolland, og hærde-
brede mænd omfavner hinanden, kla-
sker hinanden på rygmærkerne og fej-
rer gensynsglæden med gibbernakker af 
gul Gajol, imens der rejses telte og rul-
les soveposer ud. 

som at gå til fodbold.  »Vi er i virkelig-
heden pisse borgerlige – vi gider bare 
ikke løbe rundt efter en bold.« 

Så kort og kontant er svaret fra den få-
mælte klubpræsident, Bønne, der trods 
øgenavnet er stor som et hus. At være 
medlem af en motorcykelklub er ifølge 
ham det samme, som når andre går til 
fodbold eller har en anden hobby, de dyr-
ker sammen med venner. Her hos Exter-
minators drejer det sig også om kamme-
ratskab og hyggelige timer – og så om 
motorcykler. 

»Det kan da være lige meget, om man 

X’erne er konger i egen klub og i et alvorligt 

festhumør. De cirkulerer rundt i lokalerne og 

sørger for at få hilst på gæsterne udefra. Her 

giver Østlund (stående tv.) og Øster (siddende tv.) 

gæst og kammerat Klaus (siddende th.) tørt på

Lædervesten med rygmærket er både 

navneskilt og uniform: klub og by bagpå, 

kaldenavn og sildesalat foran. Odins 

Town kalder X’erne det sted, hvor de 

holder til. På byskiltet står der Allesø
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tager en lædervest eller en OB-trøje på. 
Og der er formentlig mere ballade til en 
fodboldkamp end her,« tilføjer Østlund, 
et af de første medlemmer af Extermina-
tors, og fortsætter:

»Det er svært for mange udenforståen-
de at forstå, at det at være med i en mo-
torcykelklub og gå i en lædervest med 
rygmærke intet har med kriminalitet og 
ballade at gøre. Man kan mærke folks re-
aktion, hvis man har vesten på inde i by-
en, men vi er jo helt almindelige menne-
sker med kone, børn og otte-til-fire-job.«

Østlund er musikkoordinator på et 
spillested, Bønne er automekaniker, og i 
klubben holder desuden en ingeniør, en 
togfører og et par håndværkere til. Klub-
ben er deres andet hjem, og de mødes 
hver fredag. Konerne er af og til med, 
og ved siden af baren har ungerne de-
res eget tv-rum. 

Bikerne har selv sat alt i stand, og der 
er lagt følelser i. På væggene hænger 

minder fra dengang, vesten var af cow-
boystof, ansigtet glat som en babynum-
se og kværnen på størrelse med en knal-
lert. Møjsommeligt monteret i små ram-
mer poserer alle klubbens medlemmer, 
mens andre rammer rummer minder 
fra de utallige fester og sidste års 25-års 
klubjubilæumsfest. Årstallet for, hvornår, 
man er trådt ind i klubben, står både på 
billederne og lædervesten. 

»Jeg er nærmest født ind i klubben, for 
jeg startede som 16-årig – dengang hvor 
vi gik fra at skrue på knallerter til at le-
ge med rigtige motorcykler. Dengang og 
nu er det kammeratskabet, der trækker. 
Vi passer på hinanden på en helt særlig 
måde, som jeg ikke tror, man gør, hvis 
man spiller på et fodboldhold. Der er al-
drig ballade mellem os, for efter så man-
ge års venskab og samvær kender vi hin-
anden så godt og er blevet en slags brød-
re,« fortæller klubpræsidenten Bønne.

Nedenunder i festsalen Valhalla bli-

de lovlydige
Nogle motorcyklister beteg-
ner sig selv som one-procen-
ters og bærer et lille, dia-
mantformet mærke på deres 
vest. Mærket og tallet refere-
rer til en over 60 år gammel 
udtalelse fra American Mo-
torcycle Association, der 
handler om, at 99 procent af 
de amerikanske motorcykli-
ster er lovlydige borgere, og 
at kun 1 procent er involve-
ret i kriminelle aktiviteter. 
Til træffet hos Exterminators 
havde mange et 99 procent-
mærke på vesten for at sig-
nalere, at de er den slags mo-
torcyklister, der respekterer 
lov og ret.

I Exterminators kan kvinder ikke blive medlemmer, men koner og kærester må gerne være med, og mange har da også deres egen motorcykel. I midten er Villy (øl i hånden) 

ved at forklare noget om sin motorcykel, mens kæresten, Pernille (grå jakke), står i baggrunden. De to er gæster fra klubben MC E47 
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Glem alt om bål i snobrødsstørrel-

se – her brænder vi hele træer af. 

Kniber det med at styre brander-

ten, er en kammerat altid parat til 

at hjælpe dig med at finde køjen. I 

morgen venter tømmermændene – 

og en ny fest
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ver stemmeføringen og stemningen sta-
dig højere. Et bluesband danner lydtapet 
for det, der udvikler sig til en fest med 
format, hvor mange hygger med drinks 
i baren, flere slår søm i en kæmpe træ-
stub i spiseteltet ude bagved, og enkel-
te danser rundt foran scenen i sejlende 
bevægelser. Natten er ung – og den har 
lædervest på. 

Tømmermænd og Cocio.  Omkring klok-
ken ti næste formiddag begynder de første 
læderveste at kravle ud af teltene. Håret 
strammer, og tørst og sult er presserende. 
Festsalen er lavet om til morgenmadsbuf-
fet, hvor folk plejer tømmermænd med 
kaffe, Cocio og Panodiler. Andre rejser 
sig præcis der, hvor de er faldet aftenen 
før, og snupper en drink eller en kold øl, 
en smøg og et par grove vittigheder om 
aftenens bedrifter.

»Vi bikere er jo egentlig ret åndssva-
ge – vi kører 500-600 kilometer for at 
feste og drikke os stive – og vi gør det 

weekend efter weekend. Det er da ånds-
svagt,« griner Villy.

Han og kæresten har taget den lan-
ge tur til øen i midten for at gense gam-
le venner og have det sjovt. De forklarer, 
at bikermiljøet er befriende, fordi ingen 
dømmer hinanden, og at her er plads til 
alle typer. Ved siden af nikker et yngre, 
nyforelsket par samt en kæmpe mand 
med fuldskæg og tatoveringer på arme-
ne anerkendende.

Et par timer går med opvågning, før 
et par Exterminators gør klar til en køre-
tur. De skal ud og mærke hestekræfter-
ne mod de fynske landeveje, vinden mod 
hjelmen og kværnens rumlen.  

Tilbage i klubben er festen igen i se-
riøs acceleration mod himlen. Første 
band går på, nogen starter et kæmpe 
bål, og flere gæster ankommer. De er 
på den igen. I nat venter både kopirock 
og rock’a’billy-band, bajere og ballade i 
stride strømme – og selvfølgelig kam-
meratskab til alle.        

væk fra gaden
I 1981’ernes Odense var der 
for meget ballade i midtbyen 
med større grupper af unge 
knægte, der drev omkring og 
kedede sig. Paul »Beton« 
Hansen havde selv kørt mo-
torcykel i mange år og så en 
mulighed for at få de unge 
fyre til at opføre sig ordent-
ligt og komme væk fra ga-
derne – de skulle simpelthen 
have deres egne klublokaler, 
hvor de kunne hænge ud og 
skrue på motorcykler, ud fra 
devisen om, at hvis du hører 
til et sted, hvor du er med til 
at tage ansvar og har noget 
at give dig til, så har du ikke 
brug for at fare ud og lave 
ballade. 
Odense Kommune købte ide-
en, ansatte Paul Beton, som 
han kaldes af alle, som mc-
konsulent, og hans tiltag fik 
de unge ud af gadebilledet 
og ind i forladte landejen-
domme omkring byen. Flere 
af de unge knægte fra den-
gang i 1981 er stadig med i 
de 12 motorcykelklubber, der 
er rundt omkring i Odense 
Kommune.
Ingen andre kommuner i lan-
det har eller har haft en fast 
mc-konsulent, selvom det har 
været forsøgt. Paul Beton er 
med andre ord en mc-ildsjæl, 
fortæller dem, der var med 
dengang. I Exterminators be-
tragtes Paul Beton som lidt 
af en »Godfather«, dog kal-
det »Gribfather«, fordi en 
grib figurerer i klubbens logo.
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Fodbold eller badminton? Det kan være svært at beslutte, hvad 
lille Olfert skal bruge sin fritid på. Bor man i USA, behøver 
dilemmaet ikke være så stort, for nu kan amerikanske forældre få 
gennemført en gentest af deres barn, som afslører, hvilke 
sportsgrene barnet genetisk har flair for. Firmaerne bag DNA-
prøverne hævder, at de også kan være behjælpelige med at 
klarlægge, om et barn vil være tilbøjeligt til at have problemer  
med helbredet, som kan blive forværret i forbindelse med sport.
Kilde: Washington Post

stiger risikoen for at udvikle ekstrem 
overvægt, hvis man går regelmæssigt i 
kirke, ifølge forskere fra Northwestern 
University i Chicago.
Kilde: Kristeligt Dagblad

50%

hvad skal barnet spille?

Folk, der arbejder 
udendørs i mere end 
to timer om dagen, 
har 40 procent 
mindre risiko for at 
være nedtrykt og i 
dårligt humør, end 
folk, der arbejder 
indenfor. Det viser en 
undersøgelse fra 
Arbejdsmedicinsk 
Klinik på Aarhus 
Universitetshospital, 
hvor 3000 offentligt 
ansatte har besvaret 
et spørgeskema, og 
650 blev udvalgt til 
nærmere 
undersøgelse. 
Kilde: Dagens Medicin

Hold 
humøret 
oppe 

- udeSjov på trampolinen fører desværre stadig til 
mange skadestuebesøg, brækkede arme, ankler 
og andre skader. I 2010 kom 6600 børn til 
skade i forbindelse med trampolinspring. Så her 
er fem gode råd, som øger chancerne for at 
holde sig væk fra skadestuen:
1.  Hop altid én ad gangen 

Er I flere, der hopper, kan I nemt støde sammen og komme til skade. 

2.  Brug sikkerhedsnet 
Så falder du ikke ud over kanten, når du hopper. 

3.  Slå aldrig saltomortaler 
Du kan komme meget slemt til skade med nakke og ryg, hvis du lander for-
kert. 

4.  Børn under seks år skal have en voksen ved trampolinen 
Små børn kan ikke styre deres hop og hvordan de lander. Samtidig er deres 
knogler mere sårbare over for brud, og det er den aldersgruppe, der er 
mest udsat for skader på hoved og nakke.

5.  Husk at give trampolinen et sikkerhedstjek jævnligt 
Hop aldrig på en trampolin, der er gået i stykker. 

Kilde: Ulykkesregistret, Børneulykkesfonden

” at skære et organ af nogen, som  
ikke kan samtykke, er galskab.  
du ville aldrig skære et øre eller  
en finger eller en næse af” 
Jonathon Conte er amerikansk anti-omskæringsaktivist og mener, at den praksis, 
som er almindelig i jødiske og muslimske traditioner, bør forbydes. 
Kilde: The San Francisco Chronicle

redigeret af
didde risHøj

Hop hop hop
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dyr er 
ikke mad
Vinder-veganer. Danmarks bedste madblogger 
Luna Krause elsker mad og livet, og den 
kærlighed deler hun med alle, der vil inspireres 
til at eksperimentere med mad uden dyr
{ tekst: liv mygind | foto: kåre viemose }

Madbloggeren Månebarnet, der 
netop er blevet kåret til Dan-
marks bedste madblogger, har 
en meget personlig blog, hvor 
beretningen om hendes fars 
død, der gav hende respekt for 
livet og gjorde hende til vega-
ner, står klos op og ned ad op-
skriften på whopper burger – 
vegan style og frikadeller med 
grønne linser og squash.

»Min blog startede egentlig 
bare med at være opskrifter. 
Men så udviklede den sig til 
et sted, hvor jeg samler mine 
tanker,« forklarer Luna Krau-
se, også kendt som den vegan-
ske madblogger Månebarnet. 

Det vigtigste for hende er at 
inspirere folk til at eksperimen-
tere med madlavning, »og så 
skal man bare nyde, at det sma-
ger godt,« siger Luna Krause, 
der er 28 år og netop færdig-
uddannet pædagog.

»Min blog er ikke kun skre-
vet til en snæver klub af vega-

nere. Den er også skrevet, så 
den kan inspirere altspisende 
mennesker til at eksperimen-
tere med veganermad,« siger 
Luna Krause, der sidder barfo-
det i græsset foran sit lillebitte 
hus i Aarhus midtby.

Bloggens farvestrålende bil-
leder af velkomponeret mad 
fik mig til at tro, at Luna Krau-
se står og tryller sine lækkeri-
er frem i et stort landkøkken. 
Men nej, hele køkkenbordets 
fulde længde er 198 cm, og 
det er, når håndvasken er med-
regnet. Ovnen er på størrelse 
med to skotøjsæsker, og køk-
kenmaskinparken begrænser 
sig til to minihakkere, en el-
pisker fra 70’erne og en stav-
blender. Hun bor i et lille ræk-
kehus, der tidligere har været 
en garage, og størrelsesforhol-
dene er derefter. Og ud over at 
køkkenets faciliteter er en ud-
fordring, så er veganerdiæten 
også blevet en kærkommen ud-

fordring, der har fået hende til 
at eksperimentere i hjørnerne 
af den kulinariske verden.

And uden and. »Jeg har et man-
tra, der lyder, at alt kan laves 
vegansk. Så jeg tager alle ud-
fordringer op. Og selvom jeg 
for eksempel aldrig har været 
specielt vild med kager, så er 
det pludselig en spændende 
udfordring – uha, hvad kan 
jeg bage vegansk?« siger Luna 
Krause, der har hentet det me-
ste af sin viden om veganer-
mad på hjemmesiden vegetar-
kontakt.dk, der er et mødested 
for vegetarer.

Hun har lavet veganske ver-
sioner af svensk pølseret, chili 
con carne og risalamande. Samt 
falsk fiskefilet, and uden and og 
kyllingesalat uden kylling. At 
Luna Krause laver en del tra-
ditionel mad på vegansk, har 
provokeret nogle vegetarer og 
veganere, der ikke mener, det 

en madblogger
er en person, der på 

sin hjemmeside 
bringer opskrifter og 

skriver om mad. 
Hjemmesiderne  

opdateres jævnligt 
med korte tekster, 

hvor den nyeste ligger 
øverst. Der er som 

regel mulighed for, at 
læserne kan 

kommentere de 
enkelte indlæg.

en veganer
er en vegetar, der 

heller ikke spiser æg 
og mælkeprodukter. 

Veganeren holder sig 
desuden fra ting, som 

dyr har skabt eller, 
som er skabt af dyr – 

for eksempel honning  
eller lædersko.
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dyr er 
ikke mad

For madblogger Luna Krause er 
veganermad en sag, der er værd at kæmpe 
for, men det er også bare god mad, der 
smager skønt. Hun arbejder til daglig på det 
vegetariske spisested Café Gaya i Aarhus 
og er netop blevet færdig som pædagog
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er comme il faut at lave ma-
krelsalat uden makrel og kyl-
lingesalat uden kylling. Sam-
tidig møder hun også altspi-
sende, der mener, de har pa-
tent på pølser og bøffer.

»Men der er jo ikke noget 
dyr, der hedder en pølse, fri-
kadelle eller lasagne, så man 
kan jo lige så godt lave grønt-
sagspølser, som man kan la-
ve kyllingepølser,« siger hun.

Hun føler ikke, hun begræn-
ser sig selv, fordi hun ikke spi-
ser kød eller anden mad, der 
kommer fra dyr, såsom hon-
ning, mælkeprodukter og æg.

»Jeg er meget begejstret for 
mad, men ting, der kommer 
fra dyr, ser jeg ikke som mad. 
Da jeg lukkede den sidste dør 
til et liv med døde dyr på tal-
lerkenen, oplevede jeg med 
det samme, at der åbnede sig 
ti nye døre ind til et kulina-
risk grønt køkken,« siger hun.

fars død gav respekt for liv. 
Da Luna Krauses far døde som 
50-årig, førte savnet og tabet 
hende til at vælge veganer-
vejen. 

»Den angst, jeg havde følt 
ved tanken om døden, blev 

som en helt naturlig konse-
kvens erstattet med kærlig-
hed og respekt for liv. Det er 
en respekt for mit eget liv, for 
min fars liv og for naturens og 
særdeleshed dyrenes.«

Hendes far, der gerne ser-
verede kødretter for sine seks 
børn, sagde ofte, når lør-
dagskyllingen kom på bordet:

»Nu får vi kylling i aften, 
så skal vi have bamse i mor-
gen,« skriver Luna Krause på 
sin blog og fortsætter: 

»Jeg lo meget af min fars 
kommentar om lørdagskyllin-
gen, da jeg var barn og langt 

ind i mit voksenliv. Men jeg 
kan nu se, hvad det er for nog-
le mekanismer, der er på spil, 
og latteren er ophørt. Til gen-
gæld føler jeg oprigtig glæde i 
mit sind ved tanken om den 
kærlighed, jeg føler til dyr,« si-
ger Luna Krause og forklarer, 
hvordan hun får kærligheden 
til dyr tifold igen, når hun for-
eksempel får besøg af katten 
Yoku, der hopper ind ad hen-
des vindue om natten og læg-
ger sig op i sengen og spinner.

Hun tror, mange af de alt-
spisende, som hun kalder folk, 
der spiser kød, er uopmærk-

FDB kårer Danmarks 
bedste madblogger
Brugerne af viskalspise.dk og samvirke.dk kunne 
vælge imellem 41 nominerede madblogs. Da af-
stemningen var slut, vurderede et dommerpanel 
læsernes fem favoritter. 
1. pladsen gik til hijaluna.wordpress.com - Luna 
Krause, der er interviewet her på siderne.
2. pladsen gik til sarahskager.dk, hvor der både er 
plads til den vellykkede Pecan Pie og den mislyk-
kede Karamel Cupcake. 
3. pladsen gik til gastromand.dk, der er en mad-
blog fyldt med testosteron, røde bøffer og store 
knive.

Ved dette køkkenbord, der måler 198 

centimeter i længden, opfinder Luna 

Krause alverdens veganeropskrifter, 

for al mad kan i princippet  laves i en 

vegansk udgave, mener hun  

Find Luna Krauses madblog på hijaluna.wordpress.com
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Uddrag fra 
dommernes 
udtalelse
Det er ikke en nem opgave at 
sætte sig for at lave veganer-
mad, som også andre får lyst til 
at spise. Men det lykkes her, hvor 
maden som en af dommerne sag-
de »ser dødlækker ud!« 

Bloggen er et gennemført kon-
cept, der er præget af lækre bil-
leder. Bloggen er ungdommelig 
og moderne, og der er masser af 
sund mad i den, selvom det kan 
være svært at skaffe de særlige 
veganer-ingredienser, hvis man 
ikke er vant til at lede efter dem.

somme på, hvad det gør ved 
dem, at de dag ud og dag ind 
bliver konfronteret med dø-
den på deres tallerken.

»Når man spiser kød, spi-
ser man noget, der har været 
levende, man konfronteres 
med døden, men samtidig 
bliver vi nødt til at distancere 
os fra den,« siger Luna Krau-
se og fortæller om en skanda-
le på en amerikansk McDo-
nald’s, hvor der lå et indbagt 
kyllingehoved blandt en por-
tion kyllingenuggets.

»Det blev en kæmpe sag, 
fordi folk ikke kan lide at tæn-

ke på, at det, de spiser, har 
været et levende dyr. Men 
det hjælper jo ikke de mis-
handlede dyr, folk spiser, at 
man gemmer døden væk«.

Hvis du har respekt for dit 
eget liv, burde du så ikke drikke 
noget mælk og spise noget kød, 
så du kan blive stor og stærk?

Luna Krause flekser sin 
ene overarm og laver stærk 
mand-attitude, og så sva-
rer hun:

»Nej, det er helt det mod-
satte af min logik. Jeg mener 
netop, den veganske livsstil 
er den sundeste, og jeg er 

overbevist om, at jeg vil le-
ve længere og være sundere 
med vegansk mad, end hvis 
jeg var altspisende. Hvis jeg 
troede på, at kød er sundt 
for mig, ville jeg spise det. 
Jeg er ikke kun veganer, for-
di jeg ikke vil slå dyr ihjel, 
men også fordi jeg mener, 
det er sundest for mig,« si-
ger Luna Krause og forkla-
rer, at hun slipper for kole-
sterol og mættet animalsk 
fedt og til gengæld får mas-
ser af god næring fra grønt-
sager ved at leve efter en ve-
gansk diæt.              
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sødemiddel
{ tekst: kristian herlufsen }

Et par kilo ekstra på sidebenene. Eller mange 
kilo ekstra. Danskerne er blevet tykkere og tyk-
kere over de seneste mange år, og i dag kan fi-
re ud af ti danskere betegnes som overvægtige. 

I samme periode har vi indtaget mere og mere 
sukker. Faktisk er danskernes daglige indtag af 
sukker og sukkerholdige produkter steget vold-
somt, og det er blandt andet sodavand og juicer, 
som har fået sukkerindholdet i kosten til at stige, 
mener lektor, Ph.D. Per Bendix Jeppesen, der 
forsker i kost og velfærdssygdomme ved Århus 
Universitetshospital og er en af Danmarks føre-
nde eksperter, når det gælder sødemidler. 

»Fedtindtaget har været faldende i 30 år. Allige-
vel ser vi, at fedmeepidemien stiger. Sukker har 
en stor del af skylden – især sukker fra drikkeva-
rer som sodavand og juice, som har et højt ind-
hold af frugtsukker,« siger Per Bendix Jeppesen. 

Glucose og fruktose, som er frugtsukkeret, 
er de to mest typiske, naturligt forekommende 
sukkerarter. Glucosen er nem omsættelig energi, 
som især hjernen og vores muskler bruger, men 
når man får for meget af fruktosen, forbrændes 
den i leveren, som omdanner fruktosen til trigly-
cerider og fedtdepoter.

»Fruktosen er overset i fedmesammenhæng. 
Men når vi får fruktose ind i form af juice, får 
vi sukker helt uden samtidig at få frugtens fibre. 
Fruktosen bliver kalorier helt uden mæthedsfor-
nemmelse, da den ikke stimulerer mætnings-
hormonerne. Omvendt giver glucose  mæthed,« 
siger Per Bendix Jeppesen. 

En af løsningerne på fedmeproblemerne er 
at indtage mindre sukker – enten ved at spise 
færre søde madvarer – eller ved at erstattet suk-

keret i maden med sødemidler, fortæller Per 
Bendix Jeppesen. 

Sødemidler har den fordel, at de ofte er flere 
hundrede gange sødere end sukker, og at kalo-
rieindholdet er mindre. Bruger man sødemid-
del til at søde madvarer som juice, kager og so-
davand, opnår man, at den færdige vare inde-
holder mindre sukker og færre kalorier.

Supermarkedernes hylder bugner allerede 
i dag med sukkerfrie sodavand og marmelade 
med reduceret indhold af sukker, og vender 
man varen om og læser indholdsdeklarationen 
på light-varerne støder man ofte på navne som  
acesulfam-k, xylitol, sorbitol og aspartam. Alle fire 
stoffer er kunstigt fremstillede sødemidler, som 
der kun skal bruges en meget lille mængde af 
i forhold til, hvis man ville have brugt natur-
ligt sukker. 

Hidtil er en række sødemidler blevet fremstil-
let kemisk på baggrund af søde indholdsstoffer 
i for eksempel planter. Xylitol, der blandt andet 
bruges til at søde tyggegummi og kager, findes 
naturligt i svampe, bær og havre, og sorbitol, der 
bruges som sødemiddel i is og slik, findes na-
turligt i blandt andet æbler og pærer. Omvendt 
er aspartam, der er et af de mest kendte søde-
midler og blandt andet brugt i mange light-so-
davand, opfundet ved en tilfældighed i 1965. En 
professor på en medicinavirksomhed var i gang 
med at udvikle et nyt lægemiddel mod mavesår, 
og man fandt ud af, at stoffet var ekstremt sødt. 

Ingen beviser for sundhedsskade. Aspartam 
er også et af de mest omdiskuterede sødemidler, 
og har gennem en årrække været udsat for for-

Kalorielet. Kunstige sødemidler har fået skyld for alt fra 
fedme til kræft. Et nyt og naturligt sødemiddel, der er 400 
gange sødere end sukker, er på vej i danske fødevarer

Sådan virker

er kunstige 
sødemidler 
farlige?
Kunstige sødemidler har 
i årevis været omdisku-
terede. Især på internet-
tet har der floreret histo-
rier om, at de kunstige 
sødemidler har en række 
skadelige virkninger på 
kroppen. Mest sejlivede 
er myterne om aspartam, 
hvor myter fortæller, at 
aspartam omdannes til 
giftstoffer i kroppen, el-
ler at aspartam er kræft-
fremkaldende. 
I 2006 konkluderede 
EU’s fødevareorgan EFSA 
at aspartam trygt kunne 
indtages i en mængde på 
40 milligram på kilo 
kropsvægt hver dag. For 
en voksen svarer det til 
at indtage otte liter yo-
ghurt, seks glas marmela-
de eller ti sukkerfri soda-
vand om dagen. Da EU 
samtidig har bedt føde-
vareindustrien om at an-
vende en kombination af 
flere forskellige sødemid-
ler, er det ekstremt svært 
at nå maksimumindtaget 
for aspartam.
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brugernes skepsis. Stort set siden fø-
devaremyndighederne i både USA og 
Europa godkendte aspartam til fødeva-
rebrug har der floreret historier og my-
ter om, hvorvidt at aspartam var direk-
te sundhedsskadeligt. 

I USA har FDA, der blandt andet over-
våger fødevaresikkerhed, flere gange 
undersøgt aspartams korttids- og lang-
tidsvirkninger. I EU har EFSA, der sva-
rer til den danske Fødevarestyrelsen, 
foretaget samme undersøgelser, og 
konklusionen er den samme: Der fin-
des ikke dokumentation for, at et nor-
malt indtag af kunstige sødemidler er 
skadeligt for kroppen. 

»Der har været meget diskussion om 
sundheden og de kunstige sødemidler, 
men på nuværende tidspunkt findes 
ingen undersøgelser, der får mig til at 
fraråde, at man indtager for eksempel 
aspartam,« siger Per Bendix Jeppesen. 

400 gange sødere end sukker. I lø-
bet af efteråret ventes EU at give den 
sidste godkendelse til sødemidler, der 

kommer fra planten stevia, som vokser 
i regnskovene i Brasilien. Fra planten 
kan man trække sødestofferne steviosid 
og rebaudiosid, der begge er mere end 
400 gange sødere end sukker. Et for-
søg, Per Bendix Jeppesen og nogle stu-
derende har lavet med grapejuice, viste 
at 0,1 gram steviosid søder på samme 
måde som 55 gram sukker. 

Planten har en række fordele – blandt 
andet kan de søde stoffer nemt træk-
kes ud af planten, og samtidig er sma-
gen af de to stoffer tæt på rigtig suk-
ker, forklarer lektor, Ph.D. Per Bendix 
Jeppesen, der selv har været i Brasilien 
for at forske i planten: 

»Kunstige sødemidler opnår aldrig 
helt den samme, runde smag, som 
sukker har. Den smag kommer vi me-
get tæt på, når man kan bruge stevia 
i madvarer.«

Men sødemidler fra stevia har også 
en række andre fordele. Sukkersyge 
er meget udbredt blandt indianerne 
i junglen, hvor stevia vokser, men de 
har stort set ikke symptomer på syg-
dommen, som rammer tusindvis af 
danskere hvert år. Et forskningspro-
jekt, som Per Bendix Jeppesen har le-
det, har påvist, at stevia blandt andet 
kan stimulere produktionen af insu-
lin og sænke blodsukkerniveauet 20 
procent hos patienter med sukkersyge. 

»Steviosid kan bruges som et natur-
ligt, ikke-fedende og velsmagende sø-
demiddel, der kan erstatte sukker og 
dermed mindske risikoen for fedme 
og sukkersyge. Samtidig har det et 
kæmpe potentiale som et særdeles ef-
fektivt middel mod type 2-diabetes,« 
siger Per Bendix Jeppesen. 

De første produkter med sødemid-
del fra planten stevia kan formentlig 
findes i danske supermarkeder i for-
året 2012.    

Sødemidler fra planten stevia har været 
brugt i fødevarer i Japan i mere end 30 år. 
I 2012 kan danskerne formentlig få mad, 
der indeholder det naturlige sødemiddel

sådan møder 
du det søde:
e 420 - sorbitol
Sorbitol er svagt sødende i forhold til almin-
deligt sukker, og er et naturligt forekommen-
de sødemiddel, der findes i blandt andet æb-
ler og pærer. Sorbitol bruges i flere light pro-
dukter som is, tyggegummi og bolcher. 
Sorbitol kan give diarré efter et indtag på cir-
ka 20 gram, hvilket svarer til 10 store bolcher.  

e 950 - Acesulfam-kalium
Er et kaloriefrit sødemiddel, der også er 
kendt under navnene Sweet One og Sunett. 
Acesulfam-K er stabilt, når det bliver varmt, 
og er imodsætning til for eksempel aspartam 
god til bagning. Stoffet blandes tit med aspar-
tam og suklarose, da stofferne skjuler hinan-
dens bitre eftersmag. 

e 951 – Aspartam
Aspartam er nok det mest kendte – og omdis-
kuterede - sødemiddel. Sødestoffet bliver 
blandt andet brugt i sukkerfrie sodavand, og 
gennem mange år har en myte fortalt, at as-
partam øger risikoen for kræft. Aspartam har 
været undersøgt flere gange og både ameri-
kansk og europæisk forskning har i 2010 vist, 
at aspartam i almindelige doser ikke øger risi-
koen for farlige sygdomme. Aspartam er næ-
sten 200 gange sødere end sukker. 

e 952 - Cyklamat
Stoffet har siden 1985 været tilladt i visse 
læskedrikke. Senere også tilladt i andre føde-
varer som slik og kager. Cyklamat søder 30 
gange kraftigere end sukker, og der er græn-
ser for det anbefalede daglige indtag. Det 
syntetisk fremstillede sødemiddel har tidlige-
re været brugt som sødetabletter, der kunne 
puttes i kaffen. 

e 954 – saccharin
Saccharin har været brug som sødemiddel i 
fødevarer i mere end 120 år, og er kendt for 
sin kraftige, sødende virkning. Saccharin sø-
der mellem 300 og 400 gange så meget som 
sukker, men giver ingen kalorier. Sødemidler 
bruges ofte flere sammen, og derfor kan sac-
charins bitre eftersmag skjules. Saccharin har 
tidligere været mistænkt for at fremkalde 
blærekræft, men flere undersøgelser har fri-
kendt stoffet, der er kemisk fremstillet. EU 
har grænser for indholdet af saccharin, der 
primært bruges til slik, is, kager, saucer og 
syltetøj. 

e 967 – Xylitol
Sødestoffet xylitol er naturligt forekommende 
i en række planter og frugter som svampe, 
bær og havre. Xylitol har samme sødende ef-
fekt som naturligt sukker, men indeholder 
kun to tredjedele så mange kalorier. Xylitol 
bruges især i tyggegummi og pastiller, men 
også tandpasta kan indeholde stoffet. Ende-
ligt bruger medicinalindustrien xylitol til at 
søde piller og hostesaft. Xylitol har en doku-
menteret effekt på plak.
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Pyramider
Af Sofie Beck Jørgensen

Min kusine og jeg har spist mange 

pyramider op gennem 80’erne – og da der 

blev holdt polterarbend for hende sidste 

år, ledte jeg højt og lavt for at finde disse 

små fantastiske kager. Det er et savn.

Cherry Brandy
Af Karin Olsen

Jeg savner en bestemt chokoladebar, der hed 

Cherry Brandy. Dejlig lyserød 

kirsebærcremeovertrukket med tyk mørk 

chokolade. Har sidst smagt dem i 1960, da jeg var 

fem år. Har ikke set dem nogen steder siden, men 

har tit snakket med andre om, hvor lækre de var.

Cremehæle
Af Steen Rasmussen

Jeg savner Cremehæle, Cherry Brandy 

Chokolade, Æggepunch Chokolade, Store 

Claus, hvid blød pepermynte med en 

chokoladeklat på toppen og Zenta 

pastiller.

Tyggemåner
Af Anne Bashida

Tyggemåner, ja. Og helt tilbage fra 

barndommen: lakridsbamser og 

små chokoladeovertrukne 

tyggeslikpinde med krymmel på 

spidsen. Leder dog også altid efter 

Haribos (lakrids)svedsker – de 

dukker op en gang imellem, men 

er ikke en standardvare, desværre.

P-tærter
Af Britta Olsen

Jeg savner de store P-tærter, som man 

kunne få i min barndom i 60’erne.

Dem, man kan få i dag, er alt for små.

delfoler
Af Jenny Christensen

Det, jeg savner mest, er Delfol. De 

havde en helt unik smag og var i mange 

varianter – så vidt jeg har fået 

undersøgt, kan man stadig få dem i 

Sverige og Norge.

Dernæst savner jeg Coop’s jetflyvere – 

det var en lakrids formet som en 

jetjager og blev fremstillet af 

Nordchokolad, vist nok i Kolding og så 

vidt jeg husker, var fabrikken helt eller 

delvist ejet af FDB.

Dinostænger og de små 10-øres 

salmiakstænger er allerede nævnt af 

andre, men savnes fortsat. Møtrikbolsjer 

(bolsjer formet som en møtrik) og med 

forskellige smage var også et klart hit, 

specielt de med salmiakpulver på.

Endelig havde min gamle købmand en 

helt speciel firkantet banansorbet-is, 

vist nok fra Frederiksborg Is eller 

måske fra Rønbjerg Is. Den var blød og 

lækker og helt suveræn i smagen.

Jeg husker også et superstærkt bolsje 

som hed Salta Petter. Det var ekstremt 

stærkt og var meget populært.

nu-pastiller
Af Hanne Børsen

NU-salmiakpastiller, der virkelig 

smagte af salmiak – og med samlefo-

tos af fodboldspillere i. Fik man et af 

de sjældne, var man populær hos 

drengene.

salmiakstænger
Af Jeannie Kahlen Svendsen

Jeg savner mest af alt den gode gammeldags 

salmiakstang. De var bløde og bøjelige og 

smagte mere af lakrids end det, man kan købe i 

dag.

Husker tydeligt, at vi som børn bøjede dem og 

lagde dem ind i mælkekapslerne, der var af 

plastic, så slikkede man på den. Hold op, hvor 

kunne man have glæde af den længe.

Mumsfilibaba
Af Malene Juul

Knitrende poser? Næ, det slik, jeg 

savner, blev solgt i løs vægt i 5- og 

10-øres ting. Da jeg var cirka syv-ni år, 

kunne man få de mest fantastiske 

hvidløgsbolsjer i tobaksforretningen i 

Dronninglund. Det var lig med ferie 

hos farfar og farmor at smage de bol-

sjer. Mumsfilibaba.

samvirke.dk 

Sliknostalgi
Vi bad i juli læserne fortælle, hvilket 

gammeldags slik de savner i slikiosken og 
supermarkedet. Her er et udpluk af 

bidragene fra Facebook og

forvandlings-
kugler
Af Dorthe Byth Hansen

Jeg savner forvandlingskuglerne, som 

man kunne få med frugtsmag eller med 

andre smage. De skiftede farve, når man 

havde suttet på dem et stykke tid, og til 

allersidst blev de til tyggegummi.

samvirke | fra læserne
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svar udbedes ikke
Enten kan jeg brokke mig gråhåret over, at en aftale i den mobile tidsalder aldrig 
er fastere, end at planer ændres pr. minut og mødesteder pr. meter. Eller også kan 
jeg acceptere, at tiderne endegyldigt er skiftet – og få det bedste ud det.   

Jeg vælger det sidste. Og undervejs i processen sker der noget forunderligt: 
Jeg er faktisk kommet på forkant med mine omgivelser. For mens alle andre til-
syneladende lever efter en fuldstændig flydende tidsopfattelse, når de selv står 
på gæstelisten, hænger de fleste fast i fortidens fremmødeforventninger, når de 
selv er værter eller arrangører. 

Det har nogle ret uheldige konsekvenser. Nogle holder helt op med at invite-
re, fordi de ikke gider stå der med veldækkede borde, når gæsterne alligevel mel-
der afbud. Andre koordinerer kalendere længere og længere ud i fremtiden i hå-
bet om at finde en dag, hvor alle kan – hvilket er en total illusion, fordi ingen aner, 
præcis hvornår hverdagen presser sig så meget på, at de må melde afbud. Aller-
mest utidssvarende bliver planlægningsiveren, når den frustrerede arrangør gi-
ver efter for afbudspresset og foreslår at finde et nyt tidspunkt. Og dermed spilder 
endnu mere af alles kostbare tid, selvom al erfaring viser, at der så bare er nogle 
andre, der falder fra.  

Al den kalendergymnastik er min tid og energi alt for kostbar til. Så derfor er jeg 
sprunget direkte videre til en tidsalder, hvor svar ikke længere udbedes.

Selvfølgelig holder jeg stadig gæstebud i mere traditionel forstand, hvor jeg virkelig 
kokkererer og kræser 
for et selskab af sær-
egne personligheder, 
hvor alle ved, at netop 
deres tilstedeværel-
se er vigtig. Men så 
snart det gælder lidt 
større arrangementer 
og fester, har jeg for 
længst accepteret, at 
sandsynligheden for 
at samle folk med to 
dages varsel ofte er lige så stor, som hvis man koordinerer tre måneder frem i ti-
den. Så jeg inviterer mere og mere spontant. Det har samtidig den fordel, at in-
gen kommer, fordi de føler sig forpligtet til det. De kommer og går, som det pas-
ser dem, og har til gengæld virkelig både tid og lyst til at være der, mens de er der. 

Samtidig eksperimenterer jeg i stadigt stigende grad med »skalérbare arrange-
menter«. Arrangementer, hvor det ikke er så afgørende, om der kommer 1 eller 
100. Kommer der mange, nyder jeg så at se, hvordan de falder i snak i helt nye 
konstellationer. Kommer der kun én, er det også fint. For så er det garanteret alli-
gevel alt for længe siden, jeg sidst har talt med vedkommende. 

Logistikken er selvfølgelig nemmest om sommeren, hvor man sætter folk stæv-
ne med picnictæpper i en park. Og traktementet skal helst være simpelt. Gerne 
noget folk selv medbringer, så mængden automatisk bliver skaleret efter antallet 
af deltagere – og det, jeg selv serverer, sørger jeg for at kunne gemme til en anden 
god gang, hvis der ikke kommer så mange. Så intet går til spilde. 

På den måde ærgrer jeg mig aldrig længere over alle dem, der kunne have væ-
ret dukket op. Men glæder mig til fulde over dem, der nåede frem.              

nadja Pass

“ At finde en dag 
hvor alle kan, er 
en total illusion” 

(1974), cand.mag. i retorik, 
selvstændig. Er storforbruger af 
sociale medier. Har køkkenskabe 
fyldt med sære ingredienser. Bor i 
København og har lyst til at gøre 
mere end sin borgerpligt.

skal vis ses? Kalen-
dergymnastik er en 
krævende disciplin, 
spontane kom hvis 
du-kan invitationer 
er meget nemmere 
at arbejde med
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svarer en løbetur i 
bilos til at ryge?
»nej, det kan man hurtigt afkræfte 
ud fra den bedste viden om, hvad 
rygning og partikelforurening fra 
biler betyder,« lyder det kontante 
svar fra Steffen Loft, der forsker i 
luftforurenings indflydelse på hel-
bredet ved Institut for Folkesund-
hedsvidenskab på Københavns 
Universitet. Han er en af de føren-
de danske eksperter på området.

Hvis man bor tæt på en tungt tra-
fikeret vej og er udsat for partikelfor-
urening hele døgnet, har man må-
ske 30 til 50 procent øget risiko for 
lidelser som lungekræft og KOL, det 
vil sige rygerlunger. Rygere har der-
imod 300-3000 procent øget risiko. 

»På en løbetur ved Søerne i Kø-
benhavn udsætter man typisk kun 
sig selv for forureningen i for ek-
sempel 30 minutter, og selv om man 
trækker vejret mere under løb, bli-
ver det ikke til så meget i forhold til 
resten af tiden,« siger Steffen Loft.
Kan man sammenligne rygning og for-
ureningen fra trafik?

»Der er en del, der ligner hinan-
den. For eksempel kulstoffer og tjæ-
re,« forklarer Steffen Loft. 

Men der er alligevel stor forskel på 
at tage en dyb indånding på en tra-
fikeret vej i myldretiden og et hvæs 
af en cigaret.

»Tobaksrøg er en meget kompli-
ceret blanding, og der er mange an-
dre stoffer i cigaretter, som vi ved 
er direkte kræftfremkaldende. En 

cigaret indeholder omkring 4000 
forskellige stoffer, hvoraf mindst 
50 er kræftfremkaldende, og man-
ge er giftige på andre måder,« siger 
forskeren og fortsætter med at skit-
sere en tænkt situation:

»Lad os sige, at vi måler mæng-
den af partikler på vægten, uden at 
tage hensyn til hvor giftige de er. Selv 
da er man som ryger udsat for 100 
eller flere gange så store mængder 
partikler som den, der trækker vej-
ret på en tungt trafikeret vej. Måske 
kan man sammenligne det at bo i et 
trafikforurenet område med passiv 
rygning – på mængden af partikler.«

Alligevel kan man godt få ryger-
lunger af at indånde store mæng-
der bilos gennem længere tid. Det 
skyldes formentlig især partikler fra 
dieseldrevne biler. 

På en mark langt fra trafikken 
kan man forvente at finde 3000 ul-
trafine partikler pr. kubikcentime-
ter, mens man på Søgaderne langs 
Søerne i København typisk kan må-
le omkring 35.000.

Trods partikelskyen på tæt trafi-
kerede veje er det ingen god idé at 
lade løbeskoene blive i skabet.

»Selv om man er udsat for for-
urening, er motionen også med til 
at styrke hjertet og modvirke hjerte-
kar-sygdomme,« siger Steffen Loft. 
Men man kan med fordel lægge ru-
ten om til de mindre trafikerede ve-
je, tilføjer han.             

{ tekst: mette iversen }

Partikler, der skader 
lungerne, kan stamme 
fra  cigaretter, men også 
fra biltrafik, industri, 
skibstrafik, brændeovne 
og landbrug. De 
skadelige partikler i 
trafikken kommer 
hovedsageligt fra 
dieselbiler. Det vil sige 
fra busser, lastbiler og 
varevogne, men også 
fra privatbiler med 
dieselmotor.

Host!

rygere har 10-30 
gange så stor risiko for 
at udvikle rygerlunger 
og lungekræft som 
ikke-rygere.
Kilde: Steffen Loft, professor ved 
Institut for Folkesundhedsviden-
skab på Københavns Universitet 
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Se flere medlemsfordele på coopplus.dk og fdb.dkCoopPlus fordelsprogram

CoopPlus fordelsprogram
 – fordele til medlemmer af FDB og brugsforeningerne

Miniferie i Harzen
4 dage på **** Hotels am Kranichsee 
I hjertet af Harzens smukke bjerglandskab, direkte ved den 
skønne sø Kranichsee i byen Goslar-Hahnenklee, ligger det 
hyggelige og 4-stjernede Hotels am Kranichsee. Det skønne 
bjergområde med dybe skove og blanke søer er perfekt til 
både vandre- og cykelture året rundt. Tæt ved hotellet finder I 
svævebanen, der tager jer til toppen af bjerget Bocksberg, 
hvorfra der er utallige muligheder for vandreture. 

Dato: Ankomst på udvalgte dage i perioderne 01.09. - 15.12. 2011 & 03.01. - 
29.02.2012 & 03.03. - 05.04.2012 & 11.04. - 26.05.2012.
Pris: 1149 kr. pr. person i delt dobbeltværelse. Du får 500 ekstra PlusPoint
Prisen inkluderer: 3 overnatninger, 3 morgenbuffeter og 3 toretters middage/buffet

Læs mere og bestil din rejse på dtf-travel.dk, indtast 
annoncekoden CoopPlus. Du kan også ringe til DTF travel på  
70 23 14 10. Husk at oplyse medlemsnummer ved bestilling. 
Online skal du indtaste medlemsnummer i kommentarfeltet.

Landligt kroophold
3 dage på Hotel Menstrup Kro
Hotel Menstrup Kro*** ligger i landlige omgivelser blot 14 
km fra Næstved, som bestemt er værd at besøge. Det er 
ikke alene spændende at handle i den mangfoldighed af 
moderne butikker, byen byder på, eller nyde en forfriskning 
i en af de talrige restaurationer. Det er i høj grad også 
interessant at kigge på byens mange seværdigheder, der 
hver for sig fortæller en bid af Næstveds historie. 

Dato: Ankomst på udvalgte dage hele året.
Pris: fra 654 kr. pr. person i delt dobbeltværelse. Du får 2 ekstra PlusPoint pr. 10 kr.
Prisen inkluderer: 2 overnatninger, 2 x morgenmadsbuffet og 2 x 3-retters 
menu

Læs mere og bestil din rejse på risskov-bilferie.dk. Indtast 
bestillingskoden Samvirke øverst til venstre. Du kan også 
ringe til Risskov Bilferie på 70 22 77 17. Husk at oplyse 
medlemsnummer.

Din medlemspris

fra  674,-
+ 2 ekstra PlusPoint pr. 10 kr.

Få ekstra PlusPoint hos 
Kokken & Jomfruen
 - den gode mad, du selv serverer
Som noget nyt får du 1 ekstra PlusPoint pr. krone, du køber for hos 
Kokken & Jomfruen. Kokken & Jomfruen har 40 års erfaring og er 
danskernes mest foretrukne leverandør af mad. F. eks. kan du forkæle 
dine gæster med en Kæmpebuffet, som indeholder 5 slags kød og 5 
slags kartofler, pasta og grønt til kun 99,50 kr.* 

Priseksempel: 
20 kuverter a 99,50 kr. = 1990 kr.  
Dvs. du får 1990 ekstra PlusPoint

Bestil på 70 10 70 11 eller på kokken-jomfruen.dk. Husk at oplyse 
medlemsnummer ved bestilling.

*Prisen er pr. kuvert, ekskl. miljøafgift og levering, min. 10 kuverter.

NYH
ED

Din medlemspris

kun  1149,-
+ 500 ekstra PlusPoint

Ekstra
pluspoint



Månedens

 MedlemsTilbud i    Coop
MedlemsTilbuddene gælder fra søndag d. 31. juli til og med 
onsdag d. 31. august – så længe lager haves

1  Fuji H20 dIgital kamera
Nu kan du komme helt tæt på, til 
en fuldstændig uhørt pris • Du får 
fantastiske 16 megapixels og 30 
gange optisk zoom • Samtidig med 
3" LCD skærm, ansigtsgenkendel-
se, optisk billedstabilisering, ISO 
på op til 12800, HD-videooptagelse 
og mini-HDMI tilslutning så du kan 
se billeder på dit HDTV • Model 
HS20.

2  Packard Bell 15,6" bærbar pc
AMD P360 processor 2,3 GHz • 
4 GB DDR3 RAM • 320 GB hard-
disk, ATI HD6470 grafikkort • 
LED skærm, dvd brænder, webcam 
og trådløst netværk • Windows 
7 Home Premium 64 bit • Office 
2010 starter, Norton Internet secu-
rity 60 dg • Model Easynote TK81-
SB-572NC.

3  LG vaskemaskine
10 års motorgaranti! • LGs Direct 
Drive-motor giver en støjsvag og 
næsten vibrationsfri vaskema-
skine • Kapacitet på 8 kg • Model 
F1448TDP • Læs flere specifikatio-
ner på Nettorvet.dk

4  Samsung C3300 mobiltelefon
Fantastisk telefon udstyret med 
touchskærm, kamera, mp3, radio 
og utrolige multimedie mulighe-
der • Den 2,4" touchskærm med 
stylus og giver hurtig adgang til 
de populære sociale tjenester • 
Du kan også hurtigt hente nye ap-
plikationer.

Ikke sim låst og uden 
abonnement

Pris ikke-medlemmer 3.495,-

Medlemsrabat 1.000,-

Medlemspris

2.495,-

1  Digital kamera

Pris ikke-medlemmer 749,-

Medlemsrabat 249,05

Medlemspris

49995

Vendbar LCD skærm

2  15,6" bærbar pc

Pris ikke-medlemmer 4.295,-

3.295,-
Medlemspris

Medlemsrabat 1.000,-

4  Samsung C3300 
 mobiltelefon

3  LG vaskemaskine

Pris ikke-medlemmer 4.995,-

Medlemsrabat 1.000,-

Medlemspris

3.995,-

MedlemsTilbuddene på denne side kan købes i alle butikker.

M

edlemsTilbud

Se flere medlemsfordele på coopplus.dk og fdb.dkCoopPlus fordelsprogram MedlemsTilbuddene i Coop gælder fra søndag d. 31. juli til og med onsdag d. 31. august - så længe lager haves



Månedens

 MedlemsTilbud i    Coop
MedlemsTilbuddene gælder fra søndag d. 31. juli til og med 
onsdag d. 31. august – så længe lager haves

1  Pejsebrænde - Eg 1 palletårn

Pris ikke-medlemmer 2.195,-

Medlemsrabat 300,-

Medlemspris

1.895,-
Pris ikke-medlemmer 4.995,-

Medlemsrabat 500,-

Medlemspris

4.495,-

Pris ikke-medlemmer 699,-

49995
Medlemspris

Medlemsrabat 199,05

3  Oral B El-tandbørste

MedlemsTilbud i Coop
Alle, der er medlem af FDB eller en 
brugsforening, kan benytte sig af 
MedlemsTilbuddene*

Husk, at få scannet stregkoden på dit 
medlemskort, når du handler

M

edlemsTilbud

Her finder du MedlemsTilbuddene
Det betyder ikonerne ved tilbuddene:

 Kan reserveres på www.nettorvet.dk og skal afhentes og betales 
 i LokalBrugsen, Dagli’Brugsen, SuperBrugsen eller Kvickly.

Kvickly SuperBrugsen Dagli'BrugsenKan købes i:

Pris ikke-medlemmer 3.495,-

Medlemsrabat 500,-

Medlemspris

2.995,-4  Elevationsseng Basic

2  Elevationsseng

Inkl. 3 børstehoveder

1  Pejsebrænde - Eg 1 palletårn
Bliv klar til fyrringssæsonen • 
Brændet er lufttørret og skal slut-
tørre i 1-2 måneder, så det er klar 
til brug i oktober • Brændetårnet 
indeholder min. 1,8 m3 • Brænde-
værdi ca. 4.100 kcal/kg • Brænde-
stykkerne er ca. 30 cm lange og har 
et vandindhold på ca. 20%.

Pejsebrænde - Eg 4 tårne
Medlemspris 6.995,-
Medlemsrabat 1.500,-
Pris ikke-medlemmer 8.495,-

2  Elevationsseng
Mål: 90 x 200 cm. Inkl. elevations-
bund med 26 lameller, hvoraf 5 er 
justerbare • El-betjent motor til løft 
af både hoved- og fodende • Vend-
bar zone pocket madras i medium 
hårdhed med 261 fjedre pr. m2 • 
Vaskbar topmadras med latexind-
læg • Inkl. kromben og madras-
bremse • Stoffet på sengerammen 
og på madrassen er et kraftigt væ-
vet stof, betående af 52% bomuld 
og 48% polyester.

3  Oral B El-tandbørste
Med 3D børstemetode for en dyb 
og grundig rengøring som sam-
tidig er god ved tænderne • Inkl. 
2 stk • PrecisionClean og 1 stk • 
Sensitive børstehoveder • Model 
Oral-B PC2000.

4  Elevationsseng Basic
Mål: 90 x 200 cm • Inkl. vendbar 
elevationsmadras (total højde: 
18 cm) • Elevationsbund, motor 
2x3,5kN • Fjernbetjening med 
nødstrøm • Inkl madrasbremse 
• Topmadras 2,5 cm • Polyether-
skum • Vaskbart betræk ved 40 
grader • 2-pak meder i bøg inkl. 
bolte medfølger • Højde: 25 cm.

Hjemmelevering*

*Der leveres til hele landet, dog undtaget ikke-brofaste øer, Færøerne og Grønland • Bemærk venligst, det er også 

et krav, at der er fast grund, for at chaufføren kan levere • Det forbliver chaufførens beslutning, hvor aflæsning kan 

foregå, for at undgå skader på fliser og lignende • Leveres indenfor 15 arbejdsdage efter betaling.

MedlemsTilbuddene i Coop gælder fra søndag d. 31. juli til og med onsdag d. 31. august - så længe lager haves
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Få overblik over dine medlemsfordele på coopplus.dk
- her er nogle af dem

DagligVarer
Coop PlusPoint og andre medlemsfordele i Kvickly, 
SuperBrugsen og Dagli’Brugsen.

Økonomi
Coop Plus Mastercard ingen årsgebyr og 
op til 52 dages kredit.

Bank med hjerte Særlige bankprodukter og 
ekstra PlusPoint på udlånsprodukter.

Bil
Falck Autohjælp abb. til 699 kr. og ekstra PlusPoint.
AutoMester 8% medlemsrabat på værkstedsservice.
Applus+ Bilsyn 10% rabat på bilsyn hos Applus+ Bilsyn.

ForSikringer
Codan Ekstra PlusPoint på bil-, indbo-, hus- og 
ulykkesforsikring.

OK Ekstra PlusPoint på el, naturgas og fyringsolie.

Robinhus Ekstra PlusPoint ved vurderingsmøde 
og formidlingsaftale.

HotelopHolD
Nordic Choice Hotels
20% medlemsrabat på weekendophold i Danmark.

DTF travel
Ekstra PlusPoint på hotelophold via www.coopplus.dk.

magaSiner
Samvirke
100% medlemsrabat i medlemsbutikkerne. 
Abonnement: 89 kr. for 12 numre.

Bo Bedre, I FORM, Aktiv Træning, Illustreret Videnskab, Historie, 
Digital Foto, National Geographic, Komputer for Alle, Penge & 
Privatøkonomi og Gør Det Selv Medlemsrabat på abonnement.

Kokken & Jomfruen Ekstra PlusPoint på dit køb

Doctorservice Medlemspris og ekstra PlusPoint 
på sundhedsforsikring.

rejSer
Risskov Bilferie Medlemspris og ekstra 
PlusPoint på udvalgte rejser via www.coopplus.dk.

Expedia Ekstra PlusPoint på rejser.

Nordic Adventure Medlemspris på udvalgte 
rejser via www.coopplus.dk.

DTF travel Medlemspris på udvalgte rejser 
via www.coopplus.dk.

Bravo Tours
Ekstra PlusPoint på udvalgte rejser 
via www.coopplus.dk.

Bolig
Tvis Køkkener 15% rabat på elementer og 
bordplader.

1  24" pigecykel - model Dagmar
Aluminiumsstel str.: 37 cm • 24" 
alufælge • 3 gear • Vægt: 13 kg 
• Alder: 7-11 år, str. 130-150 cm 
• Farve: Perle hvid • Leveres 90% 
samlet • Godkendt efter EN-14764 
standarden.

2  24" drengecykel - model
Mudslide
Aluminiumsstel str.: 36 cm • 24" 
alufælge • 3 gear • Vægt: 13 kg 
• Alder 7-11 år, str. 140-160 cm • 
Farve: Hvid/sort med blå deco • Le-
veres 90% samlet • Godkendt efter 
EN-14764 standarden.

3  28" damecykel - model Energy
Aluminiumsstel str.: 53 cm • 28" 
alufælge • 7 Gear • Vægt: 13,8 kg 
• Farve: Rød • Leveres 90% samlet 
• Godkendt efter EN-14765 stan-
darden.

4  Jacob Jensen - elektronisk 
parkeringsur
Denne P-skive stiller automatisk ti-
den når du parkerer • Godkendt af 
færdselsstyrelsen • Spar P afgifter.

pris ikke-medlemmer 2.595,-

2.195,-
Medlemspris

Medlemsrabat 400,-

3  28" damecykel - 
 model Energy

pris ikke-medlemmer 899,-

Medlemsrabat 220,-

Medlemspris

679,-

pris ikke-medlemmer 1.795,-

Medlemsrabat 200,-

Medlemspris

1.595,-
pris ikke-medlemmer 2.095,-

Medlemsrabat 300,-

Medlemspris

1.795,-

1  24" pigecykel - model 
 Dagmar

2  24" drengecykel - model  
 Mudslide

4  Jacob Jensen - 
 elektronisk 
 parkeringsur

M

edlemsTilbud

Se flere medlemsfordele på coopplus.dk og fdb.dkCoopPlus fordelsprogram MedlemsTilbuddene i Coop gælder fra søndag d. 31. juli til og med onsdag d. 31. august - så længe lager haves
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samvirke | fra læserne

    Skriv til os, hvis du har ris, ros eller kommentarer til artikler i bladet. Redaktionschef Pia Thorsen Jacobsen

Læserbreve
skriv til Læserbreve, Samvirke, 

 Vallensbæk Torvevej 9, 2620 Albertslund, 
eller send en mail til laeserbreve@ 

samvirke.dk Husk navn, adresse og evt. 
 telefonnummer. Anonyme breve  besvares  

og offentliggøres ikke.

samvirke.dk 
– det hele findes på

skriv til os!
Vi sender gerne dine 

spørgsmål eller 
kommentarer vide-
re til de relevante 
personer hos FDB 
eller Coop

læserbreve på 
samvirke.dk

Mere økologisk kød, tak!
{ fie brandi krogh · københavn n. }
Jeg er netop vendt hjem efter endnu en skuffende indkøbstur i 
Kvickly på Nørrebro. Jeg holder ellers meget af at handle i jeres 
butikker, men efter Kvickly på Nørrebro blev bygget om i 2010, 
og der kom en ny slagtermester, har jeg været meget skuffet 
over udvalget af økologisk kød. Det er nemlig blevet mindre. 
Meget mindre. Inden ombygningen fandt sted, kunne man altid 
finde mange forskellige økologiske svine- og 
kyllingeudskæringer samt forskelligt hakket kød, nu er det 
hakkede svine- eller oksekød det eneste, jeg kan være sikker på 
at finde i køledisken. 
Jeg køber af princip kun økologisk kød og holdt meget af både 
udvalget, kvaliteten og prisen på Kvicklys økologiske kødvarer. 
På Nørrebro er der et stort segment at økologisk tænkende og 
købende mennesker, og det ses også i butikken, når der en 
sjælden gang er økologiske udskæringer – de bliver revet væk. 

svar fra Esben Meier, Kategorigruppechef, Coop Danmark Food:
Kvickly butikkerne har mulighed for at føre et sortiment på 
cirka 14 forskellige økologiske udskæringer af svin og okse-kød. 
Endvidere har vi et relativt smalt sortiment af økologisk kylling 
på tre varianter. Imidlertid er det økologiske kød et såkaldt 
valgfrit sortiment, og derfor ligger varerne ikke fast i alle 
butikker, men er fastsat efter den lokale efterspørgsel. 

For tykke tilbudsaviser
{ jørgen fasmer · virum }
Jeg hørte i radioen, at supermarkederne bruger 
for mange penge på tilbudsaviser i forhold til 
den omsætning, man får ud af dem.
Min hurtige spontane reaktion er: Helt ærligt har 
det efterhånden ikke taget overhånd med de alt 
for tykke tilbudsaviser, som man bliver træt af 
at læse i.
Jeg foreslår, at man nøjes med fire sider med 
»Kun i denne Uge« - for eksempel ugens Coop-
Kup.

Kræs for kødet!
{ hanne bach andersen · mariager }
Vi er en husholdning på to personer og køber 
stort set aldrig kød i Coop’s butikker, da 
mængderne er alt for store, og udskæringerne er 
alt for grove, hvilket uvilkårligt giver madspild. 
Vi efterlyse derfor noget mindre, som der til 
gengæld er kræset noget mere for. 
Jeg kunne forestille mig, at mange mindre 
husholdninger efterlyser det samme! 

alle skal have tilbud
{ jørgen abildgren · haarby }
Jeg finder det stærkt diskriminerende, at det 
kun er medlemmer, som har internet/mail, der 
kan få kendskab til Coop PlusTilbud. Der bør 
findes en løsning, så de mange medlemmer, der 
ikke har internet/mail også kan få kendskab til 
tilbuddene.

svar fra Birgit Schwarz Poulsen, Chef for 
Medlemsrelationer, Coop Plus: 
Det er korrekt, at vi lige nu desværre kun har 
mulighed for at meddele PlusTilbud via e-mail. 
Fra november i år regner vi med at være klar 
til, at man kan se både sin pointsaldo og sine 
PlusTilbud, når man scanner sit medlemskort i 
den vareprisscanner, som findes i de fleste 
butikker. På et tidspunkt vil det også blive 
muligt at få tilsendt besked om sine PlusTilbud 
via SMS. 

Har det efterhånden ikke taget overhånd 
med de alt for tykke tilbudsaviser? 
jørgen fasmer · virum“
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fdB er 
din forening
Som medlem ejer 
du os faktisk. Du 
kan påvirke FDB´s 
arbejde med 
sundhed, klima, 
miljø og etisk han-
del. Du kan også 
selv deltage aktivt 
og være med til at 
gøre en forskel.

redigeret af 
Kristine Kornum

di
t F

dB
Vil du udvikle fdB?

Hvad er FDB’s landsråd? 
Landsrådet er vores øverste myndighed. 
Det er i FDB’s landsråd, man udnæv-
ner FDB’s bestyrelse, som igen udnæv-
ner Coops bestyrelse. Så landsrådet på-
virker altså gennem foreningen, hvem 
der skal styre hele dette milliardforeta-
gende. Derudover tager landsrådet stil-
ling til de strategiske retningslinjer for 
organisationen. 

Hvad får man ud af at sidde i landsrå-
det? 
Man får indflydelse på en af Danmarks 
største foreninger og på en meget stor 
virksomhed. Man bliver også en del af 
et fællesskab med andre, der eksempel-
vis brænder for at skabe et mere bære-
dygtigt forbrug eller for det frivillige 

arbejde i lokalsamfundet. Jeg håber 
også, at man hele tiden lærer no-

get nyt som landsrådsmedlem, 
at man bliver klogere på vores 

mærkesager, på Coops ud-
fordringer og på udviklin-
gen af foreningen. 

Skal man have en bestemt profil for at 
sidde i FDB’s landsråd?
Alle kan sidde i landsrådet, men det kræ-
ver selvfølgelig en interesse for FDB, 
mærkesagerne og for udfordringerne 
i at skabe et ansvarligt forbrug. Jeg sy-
nes, det er vigtigt, at landsrådet består 
af mennesker med forskellige baggrun-
de. Det er gennem forskellighederne, 
vi får skabt dynamik. De vigtigste egen-
skaber, man skal have, er engagement 
og entusiasme og en vilje til at udvikle 
FDB og Coop.  

Hvorfor er landsrådet vigtigt?
I en koncern som vores med en virksom-
hed, der har 40 milliarder i omsætning, 
og et ejerskab, der er spredt på 1,7 milli-
oner danskere, er det helt afgørende, at  
der er nogle, som tager ledelsen og ud-
stikker retningslinjer på den måde, som 
landsrådet gør. Jeg mener, at landsrådet 
er et livsvigtigt organ for udviklingen af 
vores forening og forretning.

Alle FDB-medlemmer kan blive opstillet til landsrådet fra  
9. august til 9. september. Læs mere på fdb.dk/valg2011

Uge 33 – økologi i børnehøjde
Tag børnene med i butikken lørdag 

20. august, hvor de kan få en frugtpo-

se og det nye øko-eventyr med Hugo 

& Asta i Zoo. Børnene kan også vinde 

billetter til Zoologisk Have på oko.nu. 

Kampagnen henvender sig til familier 

med børn mellem 5 og 8 år.

9. august - Få indflydelse i FdB
Har du lyst til at være med til at påvir-

ke FDB’s strategi og arbejde med sund-

hed, miljø, klima og etisk handel, så stil 

op til FDB’s landsråd. Landsrådet er det 

øverste beslutningsorgan i FDB. 

Du kan læse på fdb.dk, hvordan du stil-

ler op.

Kalender

Vidste du, at du får medlemsfordele i Coop, fordi du som medlem også er medejer. Fordelene er en af vores måder at dele overskuddet på.

Engagement, entusiasme og viljen til at udvikle 
forening og forretning. Det er de vigtigste egenskaber, 
hvis du vil stille op til FDB’s landsråd

formanden:

Formand Lasse Bolander  
Foto: Jeppe Carlsen

august



Skal du til efterårsmøde?  Her kan du se, hvornår der er møde i dit område:

  8. september. Bornholm. Aakirkeby Hallerne

12. september. Fyn. Hotel Faaborg Fjord

13. september. Nordjylland. Hotel Hvide Hus

13. september Nordsjælland. Frederiksborghallerne

14. september. Københavns omegn. Gentofte Hotel.

Tilmeld dig på fdb.dk/distriktmoede

22. september. Sjælland. Ringsted Kongrescenter

24. september. København. Arbejdermuseet

26. september. Østjylland. Helnan Marselis Hotel

27. september. Vestjylland. Østergaards Hotel

28. september. Sydjylland. Scandic Kolding

Vil du udvikle fdB?

Vi synes, det er oplagt at tilbyde sunde 
valgmuligheder mellem kampene. Og 
her er stævnesnacks et rigtig godt valg, 
fordi det er nemt og enkelt for børnene 
at spise og nemt for os at tilbyde 
ulrik minet, en af mændene bag beachsoccer tour 
2011, der i år tilbyder fdb’s stævnesnacks 

Hvem er det egentlig, der bestemmer i FDB? Se svaret på fdb.dk og bliv klogere på, hvad vi mener med, at du som medlem ejer FDB.

Værktøjskasser har FDB 
doneret til idrætsforeninger, 
der siden januar 2011 har 
benyttet Stævnesnacks. 
Stævnesnacks er udskåret 
frugt og grønt, som kan sælges 
til idrætsarrangementer.
Læs mere på staevnesnacks.dk

L
æ

st
 p

å 
fd

b.
dk Vi har ændret meget på magasinet 

de senere år, fordi vi vil tættere  
på vores knap en million læsere.  
At vi vinder prisen, viser, at vi er  
på rette vej
pia jacobsen, redaktionschef, samvirke, om 
bladets anders bording-pris for grafisk design

samvirke.dk 77

Vidste du, at når du spiser sundt med madpyramiden, gør du 
faktisk også noget godt for klimaet? Det spørgsmål bliver 
stillet på FDB’s efterårsmøder, som traditionen tro bliver 
holdt flere forskellige steder i Danmark i september.

På møderne kan FDB’s medlemmer høre inspirerende 
oplæg om, hvordan man på en lækker måde kan 
leve både sundt og klimavenligt, fra blandt 
andre eks-cykelrytter Rolf Sørensen, 
ernæringsekspert Christian Bitz, forfatter Tor 
Nørretranders, klimadebattør Hans Engell, 
livsstilsekspert Christine Feldthaus og FDB’s 
egen klimakonsulent, Signe D. Frese.

Møderne er gratis for FDB-
medlemmer. Du kan se, hvornår der 
er møde i dit område, på fdb.dk/
distriktsmoede. Det er også her, 
du skal tilmelde dig 

september

spis klimamad

»Få del i overskuddet, 
brug dit medlemskort, 
hver gang du handler«
Sådan lyder slutningen 
på FDB’s reklamefilm, 
som kan ses første 
gang på tv 8. august. 
Ideen med filmen er at 
forklare de 1,7 millio-
ner medlemmer, at de 
som medlemmer også 
er medejer af FDB og 
dermed deres dagligva-
rebutik. Og at de kan få 
del i overskuddet, hvis 
de bruger medlemskor-
tet, hver gang de hand-
ler.
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Vidste du, at FDB har mere end 3500 frivillige medlemsvalgte? De er medlemsvalgte, fordi de er valgt af FDB’s medlemmer.

 
line suhr marschner, 

medarrangør af farmers market  
i sorø

 “Jeg tror, det 
betyder, at 
folk får en 

bedre 
fornemmelse 

af, hvorfor 
nogle ting 

koster ekstra. 
Og at der er 

forskel på 
jord, og 

hvilken jord 
råvarer 

vokser i”

fotograferet af 
jeppe carlsen

økologi og lokale råvarer på dagsordenen
Nyhøstet, økologisk spinat, honning hentet i Sorø-borgernes baghave og 
håndlavet, økologisk chokolade. Der er noget til både øjne, gane og hjerte, 
når forbrugerne møder Farmers market i løbet af sommeren på p-pladsen 
foran SuperBrugsen i Sorø. Markedet er lavet for at sætte fokus på alle de 
lækre råvarer og produkter, som produceres på Midtsjælland. Bag farmers 
market står FDB’s medlemsvalgte og en gruppe frivillige i Sorø. Gert 
Lünekilde og Lene Knudsen viser en kunde den friskplukkede spinat.

di
t F

dB
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Bliver der produceret lækre råvarer i dit lokalområde? du kan også  arrangere farmers market. I sorø fik de inspiration på oproerframaven.dk
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Sudoku      den lette Ekspertkryds

9 3 6
6 4 7

6 1 5 3 2
7 2 6

8
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3 9 4 8
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2 8 9 4 3 7 5 6 1
1 3 5 8 6 2 4 9 7
4 6 7 9 1 5 8 3 2
9 7 3 2 5 6 1 8 4
8 5 4 1 7 9 3 2 6
6 1 2 3 8 4 9 7 5
3 9 6 7 4 1 2 5 8
5 2 1 6 9 8 7 4 3
7 4 8 5 2 3 6 1 9
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2 1 6 5 8 4 3 9 7
9 3 4 6 7 2 5 8 1
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Udfyld de tomme felter, så alle 
vandrette og lodrette rækker 
samt hver boks med 3x3 felter 
indeholder tallene 1-9

 
Kodeord (kun præmiekryds)

Navn

Adresse

Postnummer               By

  Indsendes senest 20. august

Kuverten må kun 
indeholde 

løsningskuponen 

Samvirke Kryds
Vallensbæk Torvevej 9
2620 Albertslund

Deltag i lodtrækningen om 10 gange 1 gave check à 
300 kr. til Coops  butikker, skal kodeordet på præmie-
krydsen findes og skrives på kuponen eller e-mail.

e-mail: samvirkekryds@fdb.dk
(må kun indeholde kodeord, navn og adresse)

Sidste måneds kryds- og sudokuløsninger:
www.samvirke.dk/kryds

Kodeordet i krydsordsopgaven i nr. 6 – 2011. Privatskolen. Blandt 
de indsendte løsninger med disse ord blev der trukket lod om 10 
gange 1 gavecheck á 300 kr. til Coops butikker, som er sendt til føl-
gende: Lone Nyholm-Eriksen, København Ø. Kirsten Pallesen, Varde. 
Inge-Birthe Andersen, Randers NV. Poul-Erik Sklander, Valby. Ulla 
Rungstrøm, Svendborg. J. Meulengracht-Jensen, Herlufmagle. Steen 
Pedersen, Højbjerg. Lola Bekke, Sakskøbing. Kirsten Andersen, Jyl-
linge. Ellen Ottesen, Rødekro.
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Best Travel  Tlf. 70 20 98 99
www.besttravel.dk  

Oplys annoncekode 
 SAMVIRKE

Musik i Wien
2.995

Frapris pr. person 
i db. værelse

• 3 nætter fre-man på 4-stjernet hotel 
• Mozart-koncert i Musikverein 
• Fly fra KBH: Aug., sept. & okt. 2011

Læs mere på www.besttravel.dk/musik

4-stjernet hotel og Mozart- koncert! 
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Brevkassen
send dit spørgsmål til

Vallensbæk Torvevej 9, 2620 Albertslund.
Mærk  kuverten »Brevkassen«  

– eller send en mail til brevkassen@fdb.dk  
Kun et spørgsmål ad gangen! 

Læs også svar på spørgsmålene:
Hvor længe kan kødrester holde sig? 

Hvad gør jeg ved rust i blomstervaser? 

samvirke.dk 

Må jeg fryse æblemost i brugte mælkekartoner?
{ ole heilmann-clausen · svendborg }
Jeg fryser hvert år min egen pressede æblemost i brugte mælkekartoner.
Det virker fint, og kan genbruges 2-3 gange. Det fylder ikke meget i fryseren, 
og så er det genbrug. Men kan der afsættes skadelige stoffer til mosten?

Svar fra professor Leif Skibsted
Som udgangspunkt bør man kun anvende fødevareemballager til det formål, 
som de er fremstillet til. Men når mælkekartonerne er gjort rene og anvendt 
som beskrevet her, indebærer de næppe nogen risiko i form af afsmitning til 
mosten.

Inger Abildgaard
Madredaktør på Samvirke 
og kan trække på FDB’s 
og Coops egne specialister. 

samvirkes eksperter
Vi svarer på alle slags 
spørgsmål om husholdning, 
mad og ernæring

Leif skibsted
Professor i føde varekemi 
på Institut for 
 Fødevarevidenskab ved 
Københavns Universitet.

Winnie from Thersbøl
Ansat på University College 
Sjælland. Svarer på spørgsmål 
om fødevarers opbevaring og 
hjemkundskab.

Per Brændgaard
Selvstændig ernærings-
rådgiver. Svarer på 
spørgsmål om madens 
 betydning for 
 sundheden.

Der ligger over 200 spørgsmål og svar i brevkassen på Samvirke.dk – læs om alt fra muggen frugt til belægninger på strygejernet.

 

 

Hvor er Minirisk Hårspray 
blevet af?

{ elin sørensen · aarhus }
Jeg har tidligere købt - og været 

meget glad for at bruge - Minirisk 
Hårspray, hvor er den blevet af? 

Svar fra redaktør Inger abildgaard:
Coop fører ikke længere Minirisk 
Hårspray, men i stedet Änglamark 
Hårspray. Den kan fås i alle Kvickly 
varehuse, SuperBrugsen og 
Dagli’Brugsen. Minirisk føres stadigvæk i 
Fakta, men der er ikke længere hårspray 
i sortimentet.

Hvorfor falder min 
chokoladekage sammen på 
midten? 
{ kirsten skou · alsbjerg }
Jeg har gennem nogle år bagt en 
chokoladekage og brugt den samme 
opskrift. De sidste gange er den begyndt 
at falde sammen på midten, cirka fem 
minutter før den skal ud af ovnen. 
Hvorfor gør den det?
 
Svar fra ernærings- og husholdningsøkonom 
Winnie From Thesbøl: 
Jeg går ud fra, at du ikke har ændret på 
sammensætningen af ingredienser: Æg 
af samme størrelse, fedtstof, samme 
kakaoindhold i chokoladen, samme type 
mel. Jeg går også ud fra, at du anvender 
samme metode, når du laver dejen.

Her får du nogle forslag til, 
hvad du kan forsøge:
•  Prøv at sigte melet ned i skålen 

sammen med bagepulver og 
kakaopulver. 

•  Sørg for, at alle ingredienser har 
samme temperatur.

•  Vær sikker på, at ovnen har opnået 
bagetemperaturen, før kagen sættes 
ind.

•  Lad være med at åbne ovndøren, før 
tiden er gået.

•  Endelig kan du forsøge at erstatte 1 æg 
med 1 tsk. bagepulver, hvis opskriften 
kræver mange æg.

Held og lykke med forsøgene.

“Brug kun fødevareemballager til det 
formål, som de er fremstillet til



Web-tv
Sy din egen 
smertes-
tillende ris-
pose, som kan 
bruges både 
kold og varm.

Konkurrence
Av, av og av. 
Hvad ved du 
om piller, 
lægeigler og 
fakirsmerte? 
Gæt med.
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Følg med i debatten 
omkring Samvirke og 
de emner, vi skriver 
om. Få nyhederne 

før de andre. Vi citerer også af 
og til fra Facebook-debatten i 
det trykte blad.
www.facebook.com/samvirke

MånedenS TeMa:
SMerTe

Arh – det går nok over i morgen...
Tip: 7 smerter du ikke bør ignorere

Det gør ondt, mor! Smerte er for 
mange børn en diffus størrelse, 
som er svær at sætte ord på
Artikel: Børn og deres smerter

Galleri: smertefri uden medicin  
Ryg en bønne, lyt til Mozart og 
dyrk yoga. Bliv fri for 
smerterne uden at tage piller

eksklusivt indhold på 
samvirke.dk
Hver måned går vi i dybden 
og rundt om månedens tema.
Du får nye webartikler, 
bonusinfo, tips og gode råd, 
billeder, web-tv og meget 
mere. 

KonKUrrenCe: Gæt med og se, 
hvad du ved om smerter. 
1. præmien er 5 x Cubeton 
blodtryksmåler.
Automatisk blodtryksmåler 
(overarm). Indbygget 
hukommelse for 60 målinger.
Stort LCD display som viser 
systolisk/diastolisk blodtryk, 
puls, dato og tid. Automatisk 
oppustning og automatisk 
måling. Værdi 299 kr. 
2. præmien er 5 x Cubeton 
digitalt øretermometer
Måleområde: 34 til 44 grader 
Nøjagtighed: +/- 0,2 grader 
Måletid: 1 sekund Automatisk 
sluk (1 min efter brug). Pris 
250 kr.
Begge præmier kan købes hos 
Kvickly og på Nettorvet.

Skyl ikke ned med en øl
Tip: sådan tager du 
bedst smertestillende 
medicin

artikel
Aspirin er ver-
dens første 
hovedpine-
pille. Læs om 
hvordan den 
blev opfundet.

 
140 tegn fra aktuelle 
artikler, reportager 
eller løst og fast om 
livet på redaktionen. 

Små destillater af alt det, vi 
brygger sammen. 
twitter.com/samvirke

Billedgalleri
Tag et hiv i 
ætermasken - 
se hvad 
lægerne gav  
mod smerter  
i gamle dage.
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debat
Hvad gør du 
for at komme 
smerterne til 
livs? Vi vil 
gerne høre 
dine gode råd.

 
Tjek også læsernes fotos på 
foto.samvirke.dk



Albatros’ Dansk 
Vestindien 
Eksklusiv badeferie på Skt. Croix  
og krydstogt til hele 5 caribiske 
paradisøer, inkl. Skt. Thomas
- med dansk rejseleder, 16 dage

Tag på dit livs drømmerejse til Caribien –  
nyd en 1. klasses badeferie på Skt. Croix og 
et krydstogt til 5 lækre paradisøer. Du flyver 
direkte til Skt. Croix, bor på det udsøgte 
hotel Carambola Beach Resort and Spa ud 
til en af øens berømte paradisstrande – og 
sejler med det populære krydstogtselskab 
Celebrity Cruises. Dagene på Skt. Croix kan 
du forme helt, som det passer dig. Ved køb 
af udflugtspakken kan du opleve alle højde-
punkterne, inkl. hvalsafari på Dominica.

Dagsprogram ved køb af udflugtspakke
Dag 1  Kbh. – Skt. Croix. Check-in på hotel. 
Dag 2  Dag til egne eventyr, velkomstmiddag.
Dag 3  Ørundtur: plantagen Whim,  

Frederiksted, romdestilleri. 
Dag 4  Christiansted, fortet Christiansværn. 
Dag 5  Søndagsbrunch, check-in på skibet. 
Dag 6  Basseterre, St. Kitts. 
Dag 7  Roseau, Dominica. Hvalsafari.    
Dag 8  St. Georges, Grenada. 
Dag 9  På havet.
Dag 10 Charlotte Amalie, Skt. Thomas. 

Ørundtur, byvandring. 
Dag 11 San Juan, Puerto Rico. Privatfly til 

Skt. Croix, check-in. 
Dag 12 Søndagsbrunch, tid til egne eventyr.  
Dag 13 Paradisøen Buck Island. 
Dag 14 Dag til egne eventyr. 
Dag 15 Tid på egen hånd, aftenhjemrejse.
Dag 16 Ankomst til København.  

Flere afrejser – fx 16. november 2011 

Fra kr. 16.990,-
Udflugtspakke kr. 1.990,-

Vidunderlige 
Vietnam
Oplev alle højdepunkterne  
fra nord til syd  
- med dansk rejseleder, 12 dage

På denne oplevelsesmættede Albatrosrejse 
ser du alt det bedste af Vietnam. Vi sejler 
med traditionel vietnamesisk junkebåd i 
den eventyrligt smukke Halongbugt med de 
3.000 grønklædte kalkstensklipper. Vi går på 
opdagelse i Vietnams mest spændende byer: 
pulserende og historiske Hanoi; den gamle 
kejserhovedstad Hué med paladser, templer 
og kejsermausoleer; kulturperlen Hoi An  
og kontrastfyldte Saigon med moderne sky-
skrabere og traditionelle småhuse. Vi runder 
af med at sejle på opdagelse et par dage 
mellem frugtplantager og flydende markeder 
i det mægtige Mekongdelta.  

Dagsprogram
Dag 1  Afrejse fra Kbh.
Dag 2  Ankomst til Hanoi, Vietnam.  

Cykeltaxa i den gamle bydel.
Dag 3  Byrundtur i Hanoi og bus til Halong-

bugten, ombordstigning.
Dag 4  Krydstogt i Halongbugten, bus til 

Hanoi og nattog til Hué.
Dag 5  Hué. Sejltur på Duftenes Flod,  

citadellet og mausoleer.
Dag 6  Hué – Hoi An. Byrundtur.
Dag 7  Hoi An – Saigon. Byrundtur.
Dag 8  Saigon. Cu Chi-tunnelerne og  

tid på egen hånd.
Dag 9  Saigon – Mekongdeltaet.
Dag 10 Can Tho – flydende marked – Saigon.
Dag 11 Saigon og hjemrejse til Danmark.
Dag 12 Ankomst til Kbh.

Afrejse 3. oktober 2011 

Kr. 12.990,-
Afrejse 6. januar 2012 Kr. 14.990,-

Det Vilde Vesten
En odyssé med Albatros gennem 
det vestlige USA’s nationalparker 
og storbyer 
- med dansk rejseleder, 15 dage

Oplev det ægte vilde vesten og nogle af USA’s 
mest øde og storslåede naturområder i sta-
terne Californien, Arizona, Utah og Nevada. 
Her tager vi på opdagelse i USA’s ypperste 
nationalparker, bl.a. Yosemite Nationalpark 
og verdens største kløft, Grand Canyon. 
Storbystemning skal vi naturligvis også have 
med: Las Vegas, San Francisco og Los Angeles, 
hvor der er mulighed for at tage på udflugt 
til Universal Studios og Disneyland. 

Dagsprogram
Dag 1  Kbh./Billund – San Francisco, USA.
Dag 2  Byrundtur, velkomstmiddag. 
Dag 3  Fiskerbyen Monterey – Santa Maria. 
Dag 4  Santa Barbara – Solvang –  

Los Angeles.
Dag 5  Los Angeles på egen hånd.
Dag 6  Spøgelsesbyen Calico og Laughlin.
Dag 7  Kørsel ad Route 66 til Grand Canyon.
Dag 8  Grand Canyon – Lake Powell –  

Bryce Canyon.
Dag 9  Bryce Canyon, Zion Nationalpark og 

Las Vegas.
Dag 10 Las Vegas på egen hånd.
Dag 11 Gennem Death Valley og ørkenen  

til Barstow og Visalia.
Dag 12 Yosemite Nationalpark og  

San Francisco.
Dag 13 San Francisco på egen hånd, evt. 

udflugt til fængselsøen Alcatraz 
(ikke inkl.).

Dag 14 San Francisco og hjemrejse.
Dag 15 Ankomst til Kbh./Billund.

Afrejse Kbh. 22. og 24. oktober 2011 
Afrejse Billund 28. oktober 2011

Fra kr. 16.990,-

Afrejse fra 
København 
og Billund

Kun hos
Albatros

Direkte
fly fra  

Danmark til
Skt. Croix

w

Information og bestilling
www.albatros-travel.dk
Tlf. 36 98 98 98
Oplys rejsekode SV30

Rejs med hjerte, hjerne og holdning

Læs mere på 
www.albatros-travel.dk/SV30-A

Læs mere på 
www.albatros-travel.dk/SV30-B

Læs mere på 
www.albatros-travel.dk/SV30-C
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