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B R Y D  I N D  M E D  H A M M E R E N
Kokos begynder som genstridig,  
men bliver derefter gavmild
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Kondomer skal have den rigtige størrelse, hvis de skal 
sikre beskyttelse mod sygdomme, uønsket graviditet 
og sikre nydelse. I modsætning til, hvad mange tror, er 
det ikke længden, men omkredsen på den erigerede 
penis, man skal måle for at finde størrelsen. Kondomets 
størrelse står typisk bag på pakken. 
Kilde: AIDS-Fondet
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tomme konservesdåser kan blive 
til en ny ringeklokke, hvis du skyller 
dåserne og sorterer dem med 
metalaffaldet i din husholdning.   
Kilde: Affald Danmark

forbrug
REDIGERET AF: KRISTIAN HERLUFSEN

 At læse et digt i januar er lige 
så vidunderligt som en gåtur i juni

Jean-Paul Sartre, fransk forfatter og filosof
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Nemmere at se energi  forbrug 
ved nethandel
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Flere og flere danskere køber køleskabe, vaskemaskiner, elkedler 
og andre hvidevarer via netbutikker. Fra januar 2015 skal det være 
muligt for forbrugerne nemt at se, hvor meget energi et nyt produkt 
bruger. Mærkningen skal være tydelig og i nærheden af prisen på 
produktet eller køb-knappen. Nogle produkter, for eksempel elovne, 
har A som bedste energiklasse og G som dårligste, mens køleskabe 
skal være mellem A+++ og A. 

Kom med dine tomme dåser fra øl og 
sodavand, og vi bytter til burgere. Sådan 
lød budskabet fra McDonald’s i Sverige i 
en kampagne i efteråret. 10 dåser kunne 
give en cheeseburger, 40 kunne veksles 

til en BigMac. Poser til de tomme dåser kunne hentes på 
standere rundt om i byen, og målet var blandt andet at gøre 
unge mere bevidste om genbrug. I Danmark har festivaler 
blandt andet forsøgt sig med, at man kunne bytte et antal 
tomme ølkrus til en ny øl. 

Genbrug med gevinst

SÅDAN FINDER DU DEN RIGTIGE STØRRELSE

9,5-10 centimeter = størrelse 47
10-11 centimeter = størrelse 49
11-11,5 centimeter = størrelse 53
11,5-12 centimeter = størrelse 57
12-13 centimeter = størrelse 60 
13-14 centimeter = størrelse 64
14-15 centimeter = størrelse 69
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BESTIL ONLINE PÅ WWW.KULTURREJSER-EUROPA.DK
ELLER RING PÅ 8833 6246 • SE ALLE AFREJSER SAMT FULDT DAGSPROGRAM, PRISINFORMATIONER & REJSEBETINGELSER PÅ HJEMMESIDEN
BOR DU PÅ BORNHOLM, FYN  EL. I JYLLAND YDER KULTURREJSER EUROPA EN BRORABAT PÅ 250 KR. PR. PERSON VED AFREJSE FRA KØBENHAVN

HØJDEPUNKTER

•	Citronstien
•	Ravello
•	 Sejltur	langs	Amalfikysten
•	Pompeji
•		Capri	
•		Vesuv	m.	frokost	på	vingård					

HØJDEPUNKTER

•	Byvandring	i	Funchal
•	Udflugt	til	Madeiras			
			nordkyst
•	Udflugt	til	Nonnernes	Dal,	
			Monte	og	Kristus-figuren
•	Levadavandring

PRISEN INKLUDERER

•	Direkte	fly	København	el.	
			Aalborg	til	Madeira	t/r
•	7	overnatninger	på	4*			
		Pestana	Bay	All-inclusive
•	Balkon	og	havudsigt.
•	All-Inclusive	på	hotellet	
			samt	fri	bar	fra	kl.	11-23
•	Tre	udflugter
•	Dansktalende	rejseleder	
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VIDUNDERLIGE AMALFI - 8 dage
Amalfikysten	er	så	smuk,	at	det	
ikke	kan	beskrives.	Kysten	skal	
i	alt	sin	storhed	ses,	smages	og	
duftes.	Denne	populære	rejse	er	
for	dig	der	vil	opleve	Amalfiky-
stens	helt	enestående	skønhed,	
som	de	tusindvis	af	danskere	-	der	
har	rejst	med	os	på	denne	rejse	de	
senere	år	-	har	gjort	det.		

AFREJSER 2015: 18/4*, 25/4*, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 
13/6, 1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10 & 20/10*

MADEIRA SPECIAL - 8 dage

Med	over	20	års	solid	erfaring	tør	vi	
godt	kalde	os	eksperter	i	at	arrangere	
rejser	til	Madeira.	Atlanterhavs-øen	
der	betager	med	fantastiske	blom-
ster,	gennemsnitlige	22	grader	og	
en	perlerække	af	naturscenerier	og	
panoramaudsigter.	På	denne	rejse	er	
alt	inkluderet,	og	rejsen	er	for	dig,	der	
søger	oplevelser	krydret	med	komfort,	
tid	til	afslapning	og	egne	oplevelser.	
Velkommen	til	”vores	ø”	Madeira.	

ALL-INCLUSIVE

HALVPENSION

AFREJSER FRA KØBENHAVN: 24/1*, 31/1*, 14/2, 21/2, 28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 
4/4, 11/4, 18/4, 28/4, 5/5, 19/5, 26/5, 1/9, 8/9, 15/9, 22/9 & 29/9

AFREJSER FRA AALBORG (FRA PRIS KR. 7.995) : 1/4, 8/4, 22/4 & 29/4

* DEN ANNONCEREDE FRA PRIS     

PRISEN INKLUDERER

•	Fly	København-Napoli	t/r	
•	7	nt.	Hotel	i	Maiori	
•	Halvpension	(morgenmad,	
			to	frokoster	m.	vin	
			og	syv	middage	på	hotellet)
•	Transport
•	Dansktalende	rejseleder
•	Fem	udflugter

* DEN ANNONCEREDE FRA PRIS     

KULTURREJSER                   
– MED SJÆL OG SUBSTANS
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Løsner slim i hals og lunger 
og letter hosten

Host..,
Hark..,

Snøft..!

Mucolysin®/acetylcystein brusetabletter 200 mg og 600 mg, pulver til oral opløsning 600 mg 

Anvendelse: Slimløsnende hostemiddel til hoste med sejt slim. Dosering: Mucolysin® brusetabletter 200 mg: Voksne: 200 mg opløst i et ½ glas vand 3 gange daglig. Børn over 5 år: 200 mg opløst 
i et ½ glas vand 2 gange daglig. Bør ikke anvendes til børn under 5 år. Mucolysin® brusetabletter 600 mg: Voksne: ½ tablet (300 mg) 2 gange daglig eller 1 tablet (600 mg) 1 gang dagligt, opløst 
i et ½ glas vand. Børn over 14 år: ½ tablet (300 mg) én gang dagligt, opløst i et ½ glas vand. Bør ikke anvendes til børn under 14 år. Mucolysin® pulver til oral opløsning 600 mg: Voksne: 1 brev 1 
gang dagligt. Efter et måltid opløses pulveret i et halv glas koldt vand og derpå kan glasset fyldes op med varmt, men ikke kogende vand. Opløsningen skal omrøres og drikkes, når opløsningen har 
en temperatur der er acceptabel at drikke. Bemærk at koldt og varmt vand ikke må blandes i omvendt rækkefølge og pulveret må ikke opløses udelukkende i kogende vand, da dette kan ødelægge 
det færdige produkt. Den fremstillede opløsning bør indtages straks efter fremstillingen. Bør ikke anvendes til børn. Kontraindikation: Mucolysin® brusetabletter 200 mg: På grund af det høje 
indhold af det aktive stof bør Mucolysin® 200 mg ikke anvendes til børn under 5 år. Mucolysin® brusetabletter 600 mg: På grund af det høje indhold af det aktive stof bør Mucolysin® 600 mg ikke 
anvendes til børn under 14 år. Mucolysin® pulver til oral opløsning 600 mg: På grund af det høje indhold af det aktive stof, bør Mucolysin 600 mg pulver til oral opløsning ikke anvendes til børn. Bør 
ikke anvendes ved nylig ophostning af blod, ved overfølsomhed over for acetylcystein eller over for et eller flere af indholdsstofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende 
brugen: Hvis du oplever nye forandringer i hud eller slimhinder, bør du kontakte lægen omgående og indstille behandlingen med Mucolysin®. Spørg lægen eller på apoteket før du bruger Mucolysin® 
hvis du har astma eller tidligere bronkospasmer, hvis du har eller har haft mavesår eller hvis du er særlig følsom overfor histamin. Kontakt lægen før du tager Mucolysin®, hvis lægen har fortalt dig, at 
du ikke tåler visse sukkerarter, galactose eller fructose. 200 mg og 600 mg brusetabletter indeholder natrium. Graviditet og amning: Du bør ikke tage Mucolysin® hvis du er gravid eller ammer. 
Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds. Bivirkninger: Op til 30 % af dem, der anvender Mucolysin® kan forvente mave/tarm gener. Udlevering: Fås i håndkøb på apoteket. Pakninger pr. 
24.11.2014: Mucolysin® brusetabl. 200 mg 25 stk, 50 stk. og 100 stk, Mucolysin® brusetabl. 600 mg 10 stk, 20 stk og 50 stk., Mucolysin® pulver til oral opløsning 10 stk. Priser: Ikke fast pris. Spørg 
efter de dagsaktuelle priser på apoteket. Læs vejledningen i pakningen grundigt før brug. Produktinformationerne er afkortet i forhold til Sundhedsstyrelsens produktresuméer. 
Produktresuméerne kan rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 63 95 10 00

NYHED! 
TIL VARMT  

VAND

 

Fås i håndkøb 
på apoteket
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sundhed
REDIGERET AF: LIV MYGIND

danskere blev i 2013 vaccineret mod 
influenza. Sæsoninfluenzavaccination 

bliver tilbudt gratis til særlige 
persongrupper – eksempelvis 

kronisk syge, førtids- 
pensionister og gravide.

Kilde: Statens Serum Institut

611.253

Godt nyt til dem, der elsker sødmælk og gerne vil holde den slanke linje. 
Forskere fra blandt andet Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet har 
fundet stoffer i mælk, som påvirker, hvordan kroppen optager og omsætter 
fedt. Effekten er størst i sødmælk, fordi de komponenter, der virker slankende, 
sidder i mælkens fedt. Forsøg med grise har vist, at de grise, der fik sødmælk 
til maden, i modsætning til den gruppe, der fik vand, var bedre til at nedbryde 
fedt. Både grise, mennesker og tarmceller er under forskernes lup i dette  
fem år lange forskningsprojekt.

16 procent af alle skoleelever i aldersgruppen 11-15 år springer mor-
genmaden over mindst tre hverdage om ugen. Og det er især pigerne, 
der ikke spiser morgenmad. Næsten hver fjerde 15-årig pige springer 
ofte morgenmåltidet over. Det viser nye tal fra Statens Institut for 
Folkesundhed. Børn og unge, som ofte springer morgenmaden over, 
spiser generelt mere usundt og er i højere grad overvægtige. Desuden 
er der studier, der tyder på, at manglende morgenmad påvirker børns 
opmærksomhed og hukommelse negativt.

Mange unge springer  
morgenmaden over

Hvor god er du til 
at gå til læge?
Hver dansker har i gennemsnit  
11 lægebesøg om året, viser 
tal fra Danmarks Statistik. På 
sundhed.dk. kan du se, hvor 
ofte du selv har været til læge 
i løbet af de sidste 10 år. Du 
skal bruge NemID for at logge 
ind og se din sundhedsjournal. 
Under »konsultationer« kan du 
få et overblik over, hvor meget 
du har været til læge, og hvad 
det overordnede emne var for 
konsultationen. Du kan også 
se, hvilke recepter du har fået 
udskrevet, og anden nyttig 
information.

En dansk app 
til mobiltelefon 
og tablet 
skal være 
med til at 

gøre flyveturen tryggere for 
dem, der ikke er så vilde med 
at flyve. Appen er udviklet 
af kursusvirksomheden 
Flytryg, der siden 1980’erne 
har udbudt kurser for folk 
med flyskræk. Appen 
indeholder over 20 korte 
informationsvideoer, 
afslapningsøvelse, en 
fortegnelse over de mest 
anvendte flytyper, en 
interaktiv flymodel med 
forklaringer på den mest 
basale flymekanik samt 
et væld af artikler og 
illustrationer. Og det hele 
virker naturligvis offline 
eller i flightmode, så appen 
også kan anvendes under 
flyveturen.

Slip for 
flyskræk

Appen Flytryg koster 45 kroner

har en slankende effekt
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Produktresuméerne kan rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 63 95 10 00
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råvaren

Genstridig. Lav din egen  
kokosmælk til asiatisk mad

kokos
B

R

U
G  E N  H A M

M
E

R

Kokosolie har et højt ind-
hold af mættet fedt. Kokosolie 
hæver det dårlige kolesterol 
LDL, men hæver samtidig 
også det gode kolesterol 

og er ernæringsmæssigt 
et lidt bedre valg end 

smør.

Lidt sundere 
end smør

TEKST: INGER ABILDGAARD •  FOTO: PETER KAM

Kokosnødden kan overvindes. Brug en skruetræk-
ker til at prikke hul i de tre fordybninger i skallen, der 

ligner øjne, hæld saften ud og drik den. Hul på 
kokosnødden får du ved at holde på den med 

et viskestykke og banke hele vejen rundt 
om ækvator med en hammer. Der skal 
mange slag til, før kokosnødden giver sig 
og knækker over i to halvdele. Skrab det 
hvide frugtkød fri, og spis det, eller brug 
det til for eksempel din egen hjem-
melavede luksuskokosmælk af 1 dl fint-
revet kokosnød og 2 dl kogende vand. 
Revet kokosnød og vand skal trække i 
ti minutter, før det blendes og filtreres 

gennem et viskestykke. Brug mælken til 
en asiatisk suppe eller gryderet og brug 

pulpen fra filtreringen til kagefyld.
Kokosnødden er slet ikke en nød, men en 

stenfrugt, og det er stenen, vi slår hul på og spiser. 
Et af de tre øjne i skallen er så let gennemtrængeligt, 

at frøet kan spire igennem det. Det, vi opfatter 
som frugtkød, er selve frøhviden og kimen, der  

skal blive til en ny kokospalme. •

 
Frontera
Chile

Frontera
Cabernet Sauvignon 
Til Frontera er der 
anvendt 85% Cabernet 
og 15% Merlot. Smagen 
virker blød og frugtfuld, 
med mellemfyldig krop 
og milde tanniner i efter-
smagen. Vinen passer 
fi nt til grill- og stegretter, 
af kalkun, kalv, lam eller 
krydrede pølser. 

Jameson Whiskey
70 cl. Literpris 164,29 

Ripasso Villa Cerro
Veneto, Italien
Denne Ripasso Valpolicella er fremstillet på 
druerne Corvina, Rondinella og Molinara. Den 
færdiggærede vin hældes over ”kvaset” fra den 
færdiggærede Amarone. Efter en let gæring 
opnår vinen noget mere tyngde og alkohol. 
Smagen er blød med dejlig frugtstil.
 Anbefales til kødretter af kalv, 
fl æske og lammekød eller 
mellemfyldige sammen-
kogte retter.

75 cl. Literpris 66,67

Chamboustin
300 cl. Literpris 29,67 

8-21*
Alle dage - også søndag

*Enkelte butikker har andre åbningstider - se fakta.dk

Stærke Januar-tilbud

Pr. flaske

29

Pr. flaske

115

3 liter

89

Frontera
Merlot 
Til Frontera er der 
anvendt 85% Merlot og 
15% Carmenere. Smagen 
er frugtfuld og elegant, 
med mellemfyldig krop og 
milde tanniner i efter-
smagen. Vinen passer 
fi nt til retter med lyst 
kød, pasta, eller ikke for 
krydrede oste.

Frontera
Chardonnay
er produceret på 100% 
Chardonnay. Smagen er 
frisk og tør, med sødlig 
undertone af moden frugt 
og god fylde i både smag 
og eftersmag. Det er en 
vin der egner sig til at 
blive serveret til skaldyr 
og fi sk, lyst kød, pasta, 
og endda milde oste. 

75 cl. Literpris 38,67

Pr. flaske
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75 cl. Literpris 66,67

Chamboustin
300 cl. Literpris 29,67 

8-21*
Alle dage - også søndag

*Enkelte butikker har andre åbningstider - se fakta.dk

Stærke Januar-tilbud

Pr. flaske

29

Pr. flaske

115

3 liter

89

Frontera
Merlot 
Til Frontera er der 
anvendt 85% Merlot og 
15% Carmenere. Smagen 
er frugtfuld og elegant, 
med mellemfyldig krop og 
milde tanniner i efter-
smagen. Vinen passer 
fi nt til retter med lyst 
kød, pasta, eller ikke for 
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vin der egner sig til at 
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og endda milde oste. 
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TEMA      hukommelse

TEKST: KRISTIAN LAURITZEN • ILLUSTRATION: SOLVEIG MØNSTED HVIDT • FOTO: LISBETH HOLTEN

 Husk det nu!

bindelser, vi skaber mellem adskilte 
ting. Eksempelvis når farmor får øje 
på den friske estragon i supermarkedet 
og tænker, at det kunne være en spæn-
dende ingrediens at putte i gryderetten 
næste gang. 

Associationer skaber nye sammenhæn-
ge i vores hukommelse ved hjælp af bil-
leder, der er nemmere at huske. 

»Hvis du er kunstner, er du ofte me-
get opmærksom på associationer, der 
dukker op hos dig selv og dine omgivel-
ser. Det er her, de gode ideer udsprin-
ger fra. Men også i forhold til generel 
kreativitet i dagligdagen spiller det ind, 

 N   år en erfaren arkitekt står 
i sin tegnestue og sætter 
pen på papir til den første 
skitse af et nyt, moderne 

shopping center, kommer ideerne til 
skitsen ikke ud af den blå og varme luft. 
Ideerne skaber han eller hun blandt an-
det med stor hjælp fra sin hukommelse, 
da det er vores hukommelse, der bærer 
rundt på den viden og de erfaringer, vi 
får igennem livet. 

Både arkitektens første skitser, far-
mors sammensatte gryderet og frisørens 
evner med saksen ville efter al sand-
synlighed dumpe, hvis ikke personen 
kunne huske og trække på, hvad han 
eller hun tidligere har lært og gjort sig 
af erfaringer. 

Dorthe Berntsen, professor ved Psy-
kologisk Institut på Aarhus Universitet 
og forsker i hukommelse, forklarer, at 
vores associationer i hukommelsen gø-
der vores fantasi og i sidste ende vores 
kreativitet. Associationer er tankefor-

hvad der inspirerer fra hukommelsen,« 
siger Dorthe Berntsen. 

Når vi skal bruge vores kreativitet på 
jobbet eller privat, kræver det, at vi kan 
binde ideer sammen fra huskebanken 
på øverste etage. 

Den digitale hukommelse. I dag får 
hukommelsen stor hjælp i forhold til at 

huske dagens gøremål. Telefoner, com-
putere og apps er lige ved hånden og 
gode til at aflaste hukommelsen. Skal vi 
lire den amerikanske præsidentrække af, 
kan vi hurtigt slå den op via Google. Vo-
res venners telefonnumre er indkodet på 

Tankeforbindelser. Du bliver, hvad du kan  
huske. Vores evne til at få ideer sker i høj grad  
med hukommelsen som kreativ medspiller

 Hvis du er kunstner, er du ofte meget 
opmærksom på associationer i dine omgivelser. 
Det er her, de gode ideer udspringer fra
Dorthe Berntsen, professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet
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TEMA      hukommelse

mobilen, og familiens fødselsdage pop-
per op som påmindelser på Facebook. 
Ifølge Dorthe Berntsen er det udtryk for, 
at vi bruger vores sanser i mindre grad 
end tidligere til at huske.

»Mange af de opgaver, vi skal udføre 
i dagligdagen og arbejdslivet, kører digi-
talt. Vi har eksempelvis ikke en konvolut 
liggende på bordet, der minder os om, 
at vi skal huske at betale regninger. Alle 
mails i indbakken ligner hinanden. De 
springer ikke i øjnene i forskellige farver 
eller med et lille frimærke på,« siger hun. 

Den første kæreste. Fysiske genstande 
omkring os, som fotografier i en ramme 
eller gule post-it sedler, er en god måde 
at give hukommelsen lidt støtte, mener 
professoren. Vi ser billedet eller den lille 
gule seddel og kommer i tanke om det, 
vi skal huske. På samme måde som sma-
gen af basilikum kan minde os om en 
fantastisk madoplevelse på en italiensk 
restaurant, eller duften af en bestemt 
parfume får os til at tænke på den første 
ungdomskæreste. Vores sanser er et ef-
fektivt huskeværktøj.

Idéhistoriker og professor i filosofi 
ved Aarhus Universitet, Lars-Henrik 
Schmidt, mener, at det er vigtigt, at vi 
værner om vores egen hukommelse i 

stedet for at have blind tiltro til den 
digitale harddisk.

»Vi overlader meget af den viden, vi 
ellers kunne bære på i vores hukommel-
se, til computere. Før var det bøgerne, og 
i helt gamle dage måtte al viden overle-
veres mundtligt, da man ikke havde ud-
viklet et skriftsprog,« forklarer han. 

At vi i dag kan lade computere om at 
holde styr på vores aftaler og kedelige 

regnestykker, giver selvfølgelig plads 
i bevidstheden til andre og personligt 
vigtigere ting. Men ifølge Lars-Henrik 
Schmidt er der en risiko for, at vi mi-
ster vores proportionssans, hvis vi lader 
teknologien huske alt for os. Det kan be-
tyde, at folk er nødt til at have en lom-
meregner med, når de er ude at købe 
ind, for at kunne regne ud, hvor meget 
de har for i kurven. 

Erindringer former vores liv. Vores hu-
kommelse og det, vi går rundt og husker 
på, siger meget om, hvem vi er som men-
nesker. Særligt vores erindringer. Erin-
dringer er den type hukommelse, der 
omfatter evnen til at huske og genopleve 
personlige oplevelser og sætte dem ind i 
en sammenhæng. 

»Vores erindringer er det stof, vores 
egen verden er lavet af. Vores livshisto-
rie. Erindring er så at sige ens person-
lige, menneskelige fortælling,« siger idé-
historiker Lars-Henrik Schmidt.

Nogle oplevelser vil altid stå stærkere 
i erindringen end andre. Det kan være 
trekkingturen i Vietnams jungle, hvor vi 
boede i en hytte i trætoppen, mens so-
len brændte, og vi blev ædt af myg – el-
ler den juleaften i vores barndom, hvor 
julemanden bankede på døren, mens 
vores far var gået på toilettet. Når vi 
fremkalder minder, bruger vi den selv-
biografiske hukommelse. Det er de erin-
dringer, vi putter ned i vores mentale 
rejsetaske gennem livet.  

Men også de spontane erindringer si-
ger noget om, hvem vi er som personer. 
Dorthe Berntsen har i sin hukommelses-
forskning beskæftiget sig med de spon-
tane erindringer, som vi får i løbet af 
vores hverdag. De erindringer, der kom-

 Vores erindringer 
er det stof, vores egen 

verden er lavet af. Vores 
livshistorie

Idéhistoriker Lars-Henrik Schmidt
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JEG HUSKER HISTORIEN 
MED KROPPEN
Dorte Futtrup er professionel  
historiefortæller. Uden manuskript 
fortæller hun 70-80 minutter lange 
sagn, eventyr og historier om  
berømte personer. Hun husker ikke 
med hovedet, men med kroppen

Kulden mærkes i kinderne, og sneen knitrer 
under fodsålerne. Den sprøde, kølige luft sma-
ger friskt på tungen. Her dufter af nyfanget 
fisk fra fiskekutterne, og bag de små træhytter 
med skråtage tårner endeløse isformationer og 
bjerge sig op ude i horisonten. Vi er i Grønland 
og midt i en større fortælling om en af landets 
mange myter. 

66-årige Dorte Futtrup er uddannet bibliote-
kar, men har i snart 25 år levet af at fortælle hi-
storier til større forsamlinger, på skoler og bib-
lioteker, ved konferencer og hos virksomheder. 
Kroppen og sanserne er det vigtigste redskab, 
når hun skal huske detaljer og begivenheder til 
en fortælling. 

»Jeg ser, føler, smager, dufter og lytter. Alle 
sanserne er med i mine fortællinger. Jeg bygger 
et sceneri inde i mig, og det hjælper mig til at 
huske detaljerne i en historie. Hvis jeg eksem-
pelvis skal lave en større fortælling om en af de 
største, danske erhvervsmænd i historien, C.F. 
Tietgen, finder jeg i min research alt det stof, 

jeg kan om ham. Hvordan så han ud, hvad 
tænkte og følte han bestemte steder i sit 
liv,« siger hun.

I sine forberedelser opsøger hun de 
steder, der indgår i historierne og 

går i fodsporene på personerne, hvis liv hun 
udfolder. Turene går både til London og Lan-
geland. De grønlandske myter har hun med i 
tasken efter at have arbejdet som bibliotekar 
på øen i nogle år, og da hun skulle forberede 
en fortælling om den berømte kunstmaler Fri-
da Kahlos liv, havde hun besøgt hendes hjem 
i Mexico. 

Fortæller aldrig kronologisk. »Når jeg ar-
bejder på en større fortælling, forbereder jeg mig 
gerne i op til et år. Historien skal bundfælde sig 
inden i mig, inden jeg kan fremføre den. Der skal 
være tid til, at jeg kan leve mig ind i et stykke 
litteratur eller en persons liv med alt, hvad det 
indebærer af følelser og fornemmelser.«

»Jeg fortæller aldrig kronologisk. Gab! Så kan 
man ikke holde lytternes opmærksomhed i 70 
minutter. I stedet laver jeg spring i fortællingen. 
På den måde bliver det også nemmere at huske, 
da det ikke bliver kedeligt for mig selv,« forklarer 
hun. Dorthe Futtrup er sikker på, at hendes ar-
bejde med mundtlige historiefortællinger også er 
med til at holde hukommelsen ved lige og san-
serne skarpe i dagligdagen.

Når vi bruger os selv og lever os ind i en for-
tælling, fæstner historien sig på en helt anden 
måde, end hvis vi læser sterilt op fra en tekst 
eller et manuskript, mener Dorthe Futtrup:

»I sidste ende er det til gavn for lytterne, hvis 
du har brugt tid på at leve dig ind i en historie, 
og har brugt noget fra dit eget sind og det liv, du 
har levet,« siger hun. 

De historier, hvor det er næsten som at være 
der selv, suger sig fast i hukommelsen som 
vand på en tør svamp, forklarer hun. 
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JEG KAN HUSKE HVER 
DAG DE SENESTE TRE ÅR
Nævn en dato, og Mathias Obdrup  
Jacobsen kan efter en lille tænke-
pause fortælle, hvad han oplevede  
og fik til aftensmad netop den dag. 
Han benytter sig af mentale ruter  
og hukommelsespaladser

»Dagen hedder løbetur og skærmflimmer. Jeg 
løber i mine kondisko lavet af koteletter hen 
til mit fjernsyn, der er gået i stykker og flimrer 
med grønne pletter,« fortæller 22-årige Ma-
thias Obdrup Jacobsen om den 4. januar 2014. 
Han er lige gået en tur oppe i sit hoved – har 
fulgt sin mentale rute for at finde et billede på, 
hvad der skete den dag. Billedet minder ham 
om, at han den dag løb en tur, fik koteletter i 
fad, og at fjernsynet var gået i stykker. 

Mathias Obdrup Jacobsen arbejder til daglig 
som journalistpraktikant på Go´Morgen Dan-
mark. For tre år siden begyndte han at skrive 
dagbog. 10-15 linjer og en overskrift på dagens 

hændelser, samt hvad han fik at spise til af-
tensmad. Dagens overskrift og måltid sætter 
han ind i sit hukommelsespalads – en rute, som 
han konstruerer i sin hukommelse. Alle afkroge 
i barndomshjemmet i Karise, fra hoveddøren til 
baghaven og ud på vejen, op til togstationen og 
hen til gymnasiet bliver brugt til at placere de 
vigtigste hændelser hver dag.

»Det vigtigste for ruten er, at jeg har været 
der rent fysisk og kan sanse stedet. Når man 
har minder tilknyttet steder, står det klart i 
hukommelsen. Så placerer jeg, hvad jeg vil hu-
ske langs ruten. Aftensmaden bruger jeg til at 
danne et skørt billede, der er nemt at huske.« 

Det tog Mathias Obdrup Jacobsen tre måne-
der at lære at bruge systemet: »Jeg øvede ho-
vedstæder på ruten i starten, men så tænkte jeg, 
at jeg hellere ville huske mine egne oplevelser.« 

At bygge hukommelsespaladser er ikke no-
get, der kræver en særlig intelligens eller lang-
tidshukommelse. Det er bare at øve sig.

»Mange tror, jeg kan noget overnaturligt, men 
jeg har bare nørdet en teknik, som alle med god 
fantasi kan lære. Det fascinerende ved hjernen 
er, hvor meget, der er plads til,« siger han. 

»Det er ikke fordi, jeg dyrker nostalgi, men 
jeg vil gerne huske hver dag. Jeg glæder mig til 
at kunne fortælle mange historier fra mit liv til 
mine børnebørn, når jeg bliver 80 år.«
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mer frem, uden at vi selv er herre over det. Pludselig 
mens vi står og vasker op i køkkenet og lytter til musik 
i radioen, kommer vi til at tænke på bryllupsnatten, en 
kollegas skilsmisse eller sidste gang, vi var i Ikea.

»Vi får typisk mellem 10 og 20 spontane erindrin-
ger dagligt. De er umiddelbare sanseindtryk og er 
med til at minde os om, hvor meget vi har oplevet i 
livet. Det er tit forskellige ting, syns-
indtryk, lyde og lugte i omgivelser-
ne, der pludselig er med til at minde 
om en bestemt hændelse,« siger hun. 

Dorthe Berntsen mener, at det kan 
være med til at gøre en klogere på 
sig selv, hvis man begynder at lægge 
mærke til sine spontane erindringer. 
Eksempelvis ved at skrive dem ned.

»Hvis der hele tiden dukker nega-
tive erindringer op om min chef, så 
ville det måske være klogt at tænke 
over, hvorfor chefen fylder så meget 
i min bevidsthed. Hvordan løser jeg 
problemet konstruktivt, kan så være 
næste skridt,« siger psykologiprofes-
soren.

Husk din historie. Vores erindrin-
ger er med til at regulere vores ad-
færd. Det er erindringen, der spiller 
ind, når vi falder ind i rollen som 
klassens klovn til gammel-elev-fest 

med folkeskolen, selvom vi for længst er blevet voksne 
og ikke længere synes, det er sjovt at lægge en prutte-
pude under sidekammeratens stol. Omvendt kan det 
også være erindringen, der kommer til hjælp, hvis vi 
skal holde et foredrag for en stor forsamling. Vi husker, 
hvor godt det gik sidst, så selvtilliden er på plads, så vi 
ikke bliver nervøse.

»Vi har mange hukommelsesspor i 
vores omgivelser, som hjælper os i dag-
ligdagen. Det er en fin forbindelse mel-
lem vores psyke og vores omgivelser. 
Derfor er der også noget personlighed, 
der ryger, hvis vores erindringer for-
svinder,« understreger Dorthe Berntsen. 
Det kommer eksempelvis til udtryk hos 
demente, der mister hukommelsen. Så 
forsvinder metoden til at lave gryderet-
ten fra hukommelsen, men også anekdo-
terne og evnen til at huske de oplevelser 
i livet, der ligger nært og fjernt. 

»Hvis ikke du kan få din erindring til 
at fortælle dig historier, keder du dig. 
Du er på den led også mere spændende 
for andre at være sammen med, hvis du 
kan huske ting og fortælle dem,« siger 
Lars-Henrik Schmidt.  

Med hukommelsen som kreativ med-
spiller kan vi blive ved med at bygge vi-
dere på vores erfaringer og personlige 
erindringer gennem tilværelsen. •

DYRK DINE 
ASSOCIATIONER
Kig på nedenstående ord et 
ad gangen. Skab derefter 
alle de associationer, du kan. 
Hvilke associationer virker 
stærkest? Kan du også 
finde en personlig erindring i 
association til ordene? Hvis 
det går som en leg, er din 
langtidshukommelse i fin 
stand.

• Papegøje
• Karbad
• Stofble
• Bakketop
• Kælder
• Tulipan
• Medisterpølse
• Vandpyt
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Sådan træner du

HUKOMMELSEN

Guide. Hvor lagde 
du nøglerne?  
Hvad er det nu, 
den nye kollega 
hedder? Samvirke 
skærper din evne  
til at huske

FYSISK AKTIVITET ER 
GODT FOR HUKOMMELSEN
Et studie af mus viser, at mus, 
der løbetræner, er dobbelt så gode 
til at huske og lære noget nyt 
som passive mus. Ældre, der er 
fysisk aktive, bevarer også deres 
hukommelse bedre end ældre, der 
er inaktive.

DET KRÆVER OPMÆRK-
SOMHED AT HUSKE NOGET
Korttidshukommelsen fastholder 
4-7 informationer uden bearbejd-
ning i cirka 20 sekunder. Der er  
brug for cirka otte sekunders  
uafbrudt opmærksomhed, for  
at det, vi skal huske, lagres i  
korttidshukommelsen.

Kilder: Bogen: Fysiologi og anatomi - Det levende menneske , 
bogen: Træn din hukommelse ,  bogen: Husk Hjernen og bogen: 
Husk det - den sikre vej til en super hukommelse

TEKST: LIV MYGIND •  ILLUSTRATION:  
SOLVEIG MØNSTED HVIDT
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BYG ET HUKOMMELSESPALADS
Hvis du vil huske kongerækken eller navnene 
på de sidste 50 vindere af Tour de France, 
så prøv at bygge dig et hukommelsespalads. 
Tænk på dit hjem, gå en mental tur rundt i 
alle rum og kig på alle møbler. Placer nu den 
første konge i entreen, den næste i stuen osv. 
Forestil dig, at hver konge gør noget mær-
keligt, der har forbindelse til kongens navn. 
Harald Blåtand spraymaler måske køleskabet 
blåt.

SÅDAN BLIVER DU BEDRE 
TIL AT HUSKE NAVNE
1. Beslut dig for, at du vil huske og høre 
efter, hvad folk siger, når de præsenterer sig. 
2. Gentag navnet. Hej Thea. 
3. Forestil dig navnet skrevet, spørg 
eventuelt, hvordan det staves. 
4. Find et billede, der passer til navnet. Lyder 
det fornemt, forestiller du dig personen som 
en dronning. Lyder det som te – forestiller du 
dig Thea med en tepose i hånden. Lav gerne 

et kraftfuldt billede, der enten har følelser 
indblandet, er perverst, mærkeligt eller 
dramatisk. Vælt Theas tekop, så dit mentale 
billede af Thea er, at hun får varm te ud over 
sig. Skal du huske navnet Andrea, lader du 
dit mentale billede være, at hun rapper som 
en and.

DU HUSKER FAKTISK  
ALLEREDE RET GODT
Kig på tallene i ti sekunder og se, om du kan 
huske talrækken: 
6024742829303152365366
Hvis ikke, så er her lidt hjælp. Skriv svarene 
ned i en lang talrække: Hvor mange minut-
ter på en time? Hvor mange timer i døgnet? 
Hvor mange døgn i ugen? Hvor mange uger 
i en måned? Hvor mange dage i en måned? 
– skriv alle muligheder. Hvor mange uger på 
et år? Hvor mange dage på et år – skriv alle 
muligheder.
Det handler om at bryde talrækken ned til 
enheder, du kan huske. •

JEG SKAL HUSKE AT KØBE… 

Når du skal lave en mental indkøbsli-

ste, så brug et øjeblik med hver ting på 

listen, og forestil dig, at du ødelægger 

tingen på en dramatisk måde. Kast 

vinen ud fra Rundetårn, og se den 

eksplodere, svits spinaten med en 

flammekaster, og hæld hytteosten i 

toilettet. Når du ser tingene i super-

markedet, vil du straks genkende dem 

og komme dem i kurven.

HVOR ER DE  
FORBANDEDE NØGLER?
Lær at huske, hvor du lægger din 
telefon, nøgler eller fjernbetjeningen. 
Sig højt til dig selv, når du lægger 
tingene fra dig: »Jeg lægger nøglerne 
her i vindueskarmen!« På den måde 
tænder du for forbindelsen mellem din 
handling og din hukommelse.

VI HUSKER MED KROPPEN
Kan du ikke huske, hvorfor du gik 
ud i køkkenet, kan det hjælpe at gå 
tilbage til det sted, hvor du fik ind-
skydelsen om at gå ud i køkkenet. 
Når du genfinder rumbilledet, og 
kroppen sanser, hvor du var, kan du 
ofte huske, hvad det var, du skulle 
i køkkenet.

Et menneske husker, 
kender og forstår 

omkring 100.000 ord 
på sit modersmål.  

Ordene ligger i lang-
tidshukommelsen.

3 TYPER 
HUKOMMELSE
DEN EPISODISKE: Her lagres det, 
man oplever, og du kan huske, hvor du 
mødte din kæreste første gang, hvad du 
lavede sidste sommer, og hvor du var 
under stormen i 1999. 

DEN SEMANTISKE: Kaldes også 
videnshukommelsen. Her ligger de 
sproglige kompetencer og fakta. På 
dette lager kan du finde viden om, 
hvad en kat er, hvad kartofler hedder, 
og at Jorden drejer rundt om Solen.

DEN PROCEDURALE: Her lagres 
viden om, hvordan man gør ting. Hvor-
dan starter man græsslåmaskinen, 
spiller på klaver, skruer en proptræk-
ker i flaskens prop eller cykler. Denne 
mere fysiske hukommelse udvikles 
hurtigt, når vi er børn, i takt med at 
vi lærer at kravle og gå. Denne type 
hukommelse er sværere at miste end 
anden hukommelse, og selvom en 
person lider af et alvorligt hukom-
melsestab, bevarer vedkommende ofte 
evnen til at spille et musikinstrument.

TEKST: LIV MYGIND •  ILLUSTRATION:  
SOLVEIG MØNSTED HVIDT
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MOSKVA

R U S L A N D

Mandrogi
Goritsy

Uglitj
Jaro-
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Tilbuddet gælder alle Samvirkes læsere!

S A M V I R K E  L Æ S E R R E J S E Program og tilmelding hos AKADEMISK REJSEBUREAU
tlf.: 3332 3265, e-mail: info@akademiskrejsebureau.dk 

www.akademiskrejsebureau.dk/samvirke

Rusland ses bedst fra flodsiden. Vi til-
bagelægger en strækning på 1.321 km 
og sejler over Europas to største søer, 
Ladoga og Onega. Vi oplever Ruslands 
to livlige og moderne hovedstæder, 
Skt. Petersborg og Moskva, men 
oplever også det langt mindre hektiske 
liv i den russiske provins, når vi stille 
sejler forbi trækirker og klostre, gamle 
landsbyer, ruiner fra sovjetisk storheds-
vanvid og kommer igennem den ene 
imponerende sluse efter den anden. 
På rejsen besøger vi Ruslands mest 
berømte seværdigheder: Fra Vinter-
paladsets gyldne sale og kunstskat-
tene på Eremitage-museet i Skt. 
Petersborg, til Kreml og Den Røde 
Plads i Moskva. Vi går i fodsporene på 
Dostojevskij bag facaden i Skt. Peters-
borg og spadserer i Tolstojs prægtige 
købmandskvarterer i det hovedrige 
Moskva. På strækningen mellem de 
to storbyer ser vi også de beskedne, 

men ikke desto mindre, charmerende 
provinsbyer Goritsy, Jaroslavl, Uglitj og 
de gamle trækirker, bygget helt uden 
brug af søm, på øen Kizji. På denne 
læserrejse med Samvirke er der særligt 
fokus på russisk billedkunst når vi 
besøger Det russiske Museum i Skt. Pe-
tersborg og Tretjakov-galleriet i Moskva, 
hvor vi bl.a. ser den verdensberømte 
ikon Det gamle Testamentes Tre-
enighed, malet af Andrej Rubljov. Under 
rejsen er der god tid til refleksion og 
afslapning, ligesom der er mulighed for 
at samles om de foredrag som rejseled-
erne holder i skibets foredragssal.

DATO:  
9.-20. juli 2015

Pris pr. person 
fra kr. 12.995,-

DE RUSSISKE FLODER
Moskva, Skt. Petersborg og den russiske provins

PRISEN INKLUDERER: 
•	 Fly	t/r	fra	København	(mulighed	for	tilslutning)
•	 12	dages	udflugts-	og	kulturprogram	og	adgang	

til	alle	seværdigheder
•	 Dansk	ekspertrejseleder,	som	også	er	gruppens	

foredragsholder	på	hele	rejsen
•	 Helpension	samt	alle	drikkepenge
•	 Udvendig	kahyt	med	eget	bad	og	toilet

DAGSPROGRAM: 
Dag	1-4	 	Skt.	Petersborg	med	Vinterpaladset,	

Kejserinde	Dagmars	grav,	Mariinskij-
teatret,	Det	russiske	Museum	og	
byvandring	bag	facaden.

Dag	5-6	 	Kunsthåndværk	i	Mandrogi	og	
trækirker	på	øen	Kizji	i	Onega-søen.

Dag	7-9	 	Ægte	russisk	landsbyidyl	i	Goritsy,	
den	løgkuplede	provinsby	Jaroslavl	og	
russisk	middelalder	i	Uglitj	ved	Volga.

Dag	10-12	 	Europas	største	by	Moskva	med	Kreml,	
Den	Røde	Plads,	Tretjakov-galleriet	og	
Bolsjoj-teatret.

12 dages  
kulturprogram  
og helpension

BENT JENSEN
professor emeritus 
og forfatter til en 
lang række værker 
om Rusland.

THOMAS KØHLER
Cand.mag. i russisk 
og statskundskab. 
Direktør for Akade-
misk Rejsebureau.

REJSELEDERE:

LÆSERREJSE

SV_læserrejse_RussiskeFloder.indd   1 05/12/2014   10:25 

Se vores gode råd til, hvordan du  
bedre husker dine drømme og får en  
god hukommelse. Læs videre på  
samvirke.dk/hukommelse og test din 
hukommelse i månedens konkurrence.

samvirke.dk

HVORDAN  
HUSKER DU?

F R A  D I G  P Å facebook.com/samvirke

G I T T E  P E R S S O N - B A U M A N N :

Bruger hukommelsen
Husker med min hukommelse. Er det 
ikke det, den er beregnet til?  
Ting længere end et par måneder 
fremme bliver skrevet på kalenderen 
på køkkenskabet.

C O N N I E  W I L H E L M  L U N D :

En to-do-liste  
på computeren
Har en »to-do-log« på computeren. 
Ting, jeg skal nå, står med rødt. Når det 
er ordnet, ændrer jeg farven til grøn. 
Jeg bliver så glad, når jeg læser alt det 
grønne, som jeg har bedrevet. Det giver 
energi og ro til at slappe af. 

J E N S  H A G E M A N N  R A S M U S S E N :

Koncentration hjælper
Medmindre man lider af hukommel-
sessvigt af forskellige årsager, er det for 
mig et spørgsmål om koncentration. 
Giv dig tid til det, du har med at gøre.

L E O  S K A R R E G A A R D  P O U L S E N :

Gentag lige spørgsmålet
Øh, hvad var spørgsmålet, jeg har 
glemt det!!

S A R A  D I N E S E N  E L L Y A T T :

Mange hjælpere
Jeg bruger mange løsninger, for mit 
lille hoved har begrænset hukommel-
seskapacitet: En kæmpe vægkalender 
til det store overblik over større arran-
gementer, min lille sorte bog til ideer, 
projekter og længere huskelister og så 
min iPhone som hverdagens lille hu-
sker og akutte noteringsløsning.

M E T T E  K L E S S E N  W A G N E R : 

Lister, der kan  
streges over
Jeg skriver to-do-lister på små sedler, 
for jeg synes, det er enormt tilfredsstil-
lende at kunne strege et punkt over 
efter udført arbejde! Hvis jeg ikke har 
papir og noget og skrive med, så bru-
ger jeg min telefon.

A N N A  F I N C K :

Lægger et huskespor
Laver huskespor. Hvis jeg for eksempel 
skal huske at købe ind, inden jeg kører 
hjem, vælger jeg noget ud, som jeg 
ved, jeg vil lægge mærke til på hjemve-
jen, og så fortæller jeg mig selv, at når 
jeg ser det, vil jeg huske at købe ind.

B E N T E  S T E I N E R  S P E C H T :

Skriver ned
Bruger telefonen plus jeg har en al-
mindelig kalender, som har tre dage 
på hver side. Jeg er nødt til at skrive en 
del ned for at huske – fungerer bedst 
for hjernen.

J O N A S  B A K  P H I L L I P S O N :

Har en plan-for-dagen
Jeg har et Google Docs dokument, som 
jeg kalder »plan for i dag«. Hver dag 
åbner jeg det og indskriver dagens 
daglige og fremtidige gøremål, som jeg 
gerne skal nå – eller i hvert fald gerne 
vil nå. Gøremålene får jeg fra min 
Google kalender og et Google Sheets 
dokument. Kalenderen indeholder til-
bagevendende daglige gøremål, mens 
Google Sheets dokumentet indeholder 
fremtidige gøremål. På den måde op-

Din kommentar. Læsernes hullede 
hukommelse får hjælp af telefoner, gule sedler, 

køleskabskalendere og hunde

når jeg at nå, og holde fokus på, både 
daglige og fremtidige gøremål. Det er 
ganske effektivt – til tider.

K A R E N  P A N T  H A N S E N :

Tanker på papir
En overbliksliste for at danne orden i 
de tanker, som jeg allerede har tænkt 
og ikke har lyst til at glemme igen.

M E T T E  T H Y B R I N G :

Wunderlist
Jeg bruger appen wunderlist i min tele-
fon til at lave pakkelister og sådan. Til 
dagligdags gøremål bruger jeg en god 
gammeldags papirkalender, og ja, hvis 
den bliver væk er det nederen, men, 
7-9-13, det er endnu ikke sket.

M I C H A E L  P O V L S E N :

Hundene husker
Mine hunde fortæller mig altid, når jeg 
skal ud at gå.

K I R S T I N E  L A R S E N :

Billeder af sedlerne
Skriver sedler – og tager billeder af 
sedlerne med mobilen, da de har det 
med at blive væk, og så er sedlen på 
mobilen.
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Rusland ses bedst fra flodsiden. Vi til-
bagelægger en strækning på 1.321 km 
og sejler over Europas to største søer, 
Ladoga og Onega. Vi oplever Ruslands 
to livlige og moderne hovedstæder, 
Skt. Petersborg og Moskva, men 
oplever også det langt mindre hektiske 
liv i den russiske provins, når vi stille 
sejler forbi trækirker og klostre, gamle 
landsbyer, ruiner fra sovjetisk storheds-
vanvid og kommer igennem den ene 
imponerende sluse efter den anden. 
På rejsen besøger vi Ruslands mest 
berømte seværdigheder: Fra Vinter-
paladsets gyldne sale og kunstskat-
tene på Eremitage-museet i Skt. 
Petersborg, til Kreml og Den Røde 
Plads i Moskva. Vi går i fodsporene på 
Dostojevskij bag facaden i Skt. Peters-
borg og spadserer i Tolstojs prægtige 
købmandskvarterer i det hovedrige 
Moskva. På strækningen mellem de 
to storbyer ser vi også de beskedne, 

men ikke desto mindre, charmerende 
provinsbyer Goritsy, Jaroslavl, Uglitj og 
de gamle trækirker, bygget helt uden 
brug af søm, på øen Kizji. På denne 
læserrejse med Samvirke er der særligt 
fokus på russisk billedkunst når vi 
besøger Det russiske Museum i Skt. Pe-
tersborg og Tretjakov-galleriet i Moskva, 
hvor vi bl.a. ser den verdensberømte 
ikon Det gamle Testamentes Tre-
enighed, malet af Andrej Rubljov. Under 
rejsen er der god tid til refleksion og 
afslapning, ligesom der er mulighed for 
at samles om de foredrag som rejseled-
erne holder i skibets foredragssal.

DATO:  
9.-20. juli 2015

Pris pr. person 
fra kr. 12.995,-

DE RUSSISKE FLODER
Moskva, Skt. Petersborg og den russiske provins

PRISEN INKLUDERER: 
•	 Fly	t/r	fra	København	(mulighed	for	tilslutning)
•	 12	dages	udflugts-	og	kulturprogram	og	adgang	

til	alle	seværdigheder
•	 Dansk	ekspertrejseleder,	som	også	er	gruppens	

foredragsholder	på	hele	rejsen
•	 Helpension	samt	alle	drikkepenge
•	 Udvendig	kahyt	med	eget	bad	og	toilet

DAGSPROGRAM: 
Dag	1-4	 	Skt.	Petersborg	med	Vinterpaladset,	

Kejserinde	Dagmars	grav,	Mariinskij-
teatret,	Det	russiske	Museum	og	
byvandring	bag	facaden.

Dag	5-6	 	Kunsthåndværk	i	Mandrogi	og	
trækirker	på	øen	Kizji	i	Onega-søen.

Dag	7-9	 	Ægte	russisk	landsbyidyl	i	Goritsy,	
den	løgkuplede	provinsby	Jaroslavl	og	
russisk	middelalder	i	Uglitj	ved	Volga.

Dag	10-12	 	Europas	største	by	Moskva	med	Kreml,	
Den	Røde	Plads,	Tretjakov-galleriet	og	
Bolsjoj-teatret.

12 dages  
kulturprogram  
og helpension

BENT JENSEN
professor emeritus 
og forfatter til en 
lang række værker 
om Rusland.

THOMAS KØHLER
Cand.mag. i russisk 
og statskundskab. 
Direktør for Akade-
misk Rejsebureau.
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ensomhed

Nye venner. Hos Ventilen i Esbjerg mødes en gruppe unge en 
gang om ugen og hænger ud, spiller spil og laver mad. Fælles 

for de unge er, at de er ensomme. I Ventilen er der et fællesskab, 
hvor venskaber kan få lov at opstå

TEKST: KRISTIAN LAURITZEN • FOTO: KAARE VIEMOSE

ALDRIG ALENE

 HER 
ER 
DU
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 Der er  varm kakao på kanden, 
og alle skal have noget i kop-
pen, så kanden bliver sendt 
flittigt rundt. En kop kakao 

er et passende supplement til et spil 
Uno på en ellers grå og regnvåd tirsdag. 
En af den slags aftener, der hurtigt kan 
blive kedelig – særligt hvis man er en af 
de mange unge i Danmark, der føler sig 
ensom. Men her ved bordet er der højt 
humør, godmodige drillerier og interne 
jokes. Her kender de unge hinanden, og 
de tør slappe af og være sig selv.

De unge er i sin tid alle mødt op hos 
Ventilen i Esbjerg, fordi de er ensomme 
og savner venner.  Ventilen er en orga-
nisation for ensomme unge med møde-
steder i de større byer rundt i landet. 
Man kan tilmelde sig Ventilen, hvis 
man er mellem 15 og 25 år, og samti-
dig er der tilknyttet en gruppe frivillige 
i samme aldersgruppe. De unge skal 
kunne relatere til de frivillige, og afte-
nerne går med socialt samvær uden for 
meget alvorstung pædagogik og højti-
delige samtaler. 

18-årige Mia Metz Jensen er projektle-
der og den ene af de to frivillige, der er 
på arbejde i Ventilen i aften. Hun går i  
3. g på Esbjerg Gymnasium. Hun er fri-
villig i Ventilen, fordi hun gerne vil have 
erfaring med at arbejde med unge men-
nesker. Siden hun er begyndt at arbejde 
ved mødestedet, har hun fået øjnene op 
for, at mange unge føler sig alene.

»Folk finder ro ved at komme her. De 
unge er selvfølgelig lige så forskellige 
som alle andre, men de har et fælles 
udgangspunkt: De er ensomme. Det 
gør det lettere at forstå hinanden,« siger 
hun.

Kræver øvelse at være sammen. Ven-
tilen i Esbjerg har to lokaler i et større 
hus til rådighed en gang om ugen. Hu-
set bliver af andre brugt til for eksem-
pel aftenyoga og danskundervisning for 
udlændinge. Ventilen har et par hylder 
med brætspil og deres egen Nintendo 
Wii. Ellers er det så som så med det per-
sonlige præg på omgivelserne. Det vig-
tige er fællesskabet og samværet. 

21-årige Lisa Holbæk Hansen er en af 
de unge, der nyder godt af samværet i 
Ventilen. For hende har det krævet me-
get tid og øvelse at få venner. Lisa Hol-
bæk Hansen har en sjælden diagnose, 
der hedder NLD, som står for Non-

Verbal Learning Disorder. Det betyder 
blandt andet, at hun svært ved at aflæse 
kropssprog. Igennem hele hendes op-
vækst har det været en barriere for at 
skabe relationer. 

»Jeg blev mobbet meget, da jeg gik 
i folkeskole, og jeg havde svært ved at 
kommunikere med de andre. Indtil jeg 
blev 13 år, havde jeg ingen venner. Når 
jeg kommer i Ventilen, føler jeg mig 
ikke alene, for de andre, der kommer,  

 De unge er selvfølgelig 
lige så forskellige som alle 
andre, men de har et fælles 
udgangspunkt
Mia Metz Jensen, frivillig i Ventilen

Mia Metz Jensen er med 
sine 18 år den yngste 
frivillige i Ventilen i 
Esbjerg

VI ER 
ENSOMME 
UANSET ALDER
Ti procent af alle piger 
i 13-15-årsalderen og 
lidt over seks procent 
af alle drenge i samme 
aldersgruppe føler sig 
ofte eller meget ofte 
ensomme. Det viser tal fra 
Skolebørnsundersøgelsen 
2014, som Statens Institut 
for Folkesundhed står bag.
Ifølge undersøgelsen er der 
tale om den største andel 
af ensomme unge, siden 
Skolebørnsundersøgel-
sen første gang spurgte 
de unge om ensomhed i 
1988.
Fonden Ensomme Gamles 
Værn (EGV) har foretaget 
en undersøgelse i 2013 
blandt danskere mel-
lem 30 og 50 år. Ud fra 
spørgeskemaundersø-
gelser, hvor et udsnit af 
danskere er blevet spurgt, 
konkluderer rapporten, at 
syv procent af danskere i 
aldersgruppen fortæller, 
at de sjældent eller aldrig 
træffer venner.
Blandt ældre over 65 år er 
der ifølge EGV cirka seks 
procent, der aldrig eller 
næsten aldrig er sammen 
med andre i dagligdagen.
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ensomhed
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føler sig også anderledes eller udenfor,« 
siger hun. 

Lisa Holbæk Hansen var svær at 
rumme for de andre unge i Ventilen, de 
første par måneder hun kom der. Hun 
havde svært ved at se, hvornår hun 
overtrådte andres grænser.

»Nu er det blevet bedre. Jeg har brugt 
meget tid på at finde metoder til at af-
læse, hvordan folk omkring mig har 
det. Jeg vil jo heller ikke læsse alt mit 
rod over på andre hele tiden,« siger 
hun.

I dag går Lisa Holbæk Hansen på 
VUC i Esbjerg og har planer om at blive 
pædagog. De venner, hun har, har hun 

fået igennem Ventilen. Hendes bedste 
ven er Daniel Larsen på 24. Han er også 
kommet i Ventilen i et par år.

»Jeg opsøgte Ventilen, da jeg flyttede 
hjemmefra og ind i min egen lejlighed. 
Jeg kom aldrig ud og følte mig ensom,« 
siger han. 

I gymnasietiden havde Daniel Larsen 
haft venner, men det var alligevel altid, 
som om han følte sig udenfor i deres 
selskab. Anderledes på en måde. 

»Jeg har altid været genert og tilba-
getrukket. I folkeskolen var jeg klassens 

tykke dreng, så jeg var ikke spændende at være sam-
men med. Så følelsen af at have svært ved at se, hvor-
for folk skulle gide at hænge ud med mig, har siddet 
i mig længe,« siger han.

 Efter at han er begyndt at komme i Ventilen, har 
det ændret sig. Han er med egne ord brudt ud af sin 
skal. I dag arbejder han som selvstændig web-desig-
ner og bor sammen med sin kæreste. Kæresten har 
han også mødt i Ventilen.

Ensomhed bør ikke være et tabu. Ventilen har loka-
lerne fra klokken 17 til 19 i aften, så for de seks frem-
mødte skal tiden udnyttes bedst muligt. Der hoveres 
med et glimt i øjet, når der bliver fundet en vinder i 
Uno. Den kommende julefrokost drøftes også. Alko-
hol er ikke tilladt i Ventilen, så Daniel Larsen og de 
andre bliver enige om, at de nok må holde en ekstra 
julefrokost hos ham, hvis de skal få mulighed for at få 
hældt snaps indenbords.

Når klokken bliver 19, sætter Mia Metz jensen og 
den anden frivillige sig ved computeren, hvor der 
lukkes op for »Ventil-chatten«. Hver tirsdag skiftes de 
frivillige på mødestederne rundt i landet til at admi-
nistrere chatten, hvor der hygges, tales om problemer, 
kærester eller computerspillet The Sims. 

Daniel Larsen og Lisa Holbæk Hansen er enige om, 
at ensomhed bør være et problem, vi kan tale om 
åbent.  

»Som samfund bør vi tage mere ansvar for folks 
livslykke. Jeg tror, der er mange mennesker, der ikke 
føler sig forstået og er alene,« siger Lisa Holbæk Han-
sen. •

 Jeg har haft svært 
ved at se, hvorfor folk 
skulle gide at hænge 
ud med mig
Daniel Larsen, ung i Ventilen 

Lisa Holbæk Hansen 
har den meget 

sjældne diagnose 
NonVerbal Learning 

Disorder

HER FINDER DU 
DE ANDRE 
Ensomhed er en følelse, 
der betyder, at man savner 
nærhed fra andre. Hvis du 
ikke føler, du har nogen at 
tale med om de ting, du 
går og tænker, så føler du 
dig måske ensom. Find 
rådgivning og samvær her:

Børn: Ring anonymt 
til Børns Vilkårs 
Børnetelefonen på 116111. 
Her kan du tale med en 
rådgiver om ensomhed, 
tanker og problemer.

Unge: Hvis du er mel-
lem 15 og 25 år, kan du 
opsøge Ventilen i hele lan-
det på info@ventilen eller 
70208308.

Organisationen Plexus har 
mødesteder i Aarhus, Oden-
se og København, hvor de 
har ung til ung-rådgivning 
for personer mellem 20 og 
35 år. plexus.dk

Voksne: Banen i 
København er et mødested 
for voksne mellem 25 
og 50 år, organiseret af 
Hovedstadens Røde Kors. 
paabanen.dk

Ældre: Ældre Sagen har en 
række tilbud om samvær 
– få en besøgsven, 
søndagscafé og gåture. 
aeldresagen.dk

For Daniel Larsen krævede det 
tilløb at ringe på hos Ventilen. Det 

var svært at indrømme over for 
sig selv, at han var ensom
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 V intermørket står tæt bag ruden, og dynen er 
så dejlig lun. Det virker nærmest naturstridigt 
at stå op og gå i gang med dagens dont. Op 
kommer vi danskere alligevel. Vi har det lave-

ste sygefravær i Norden, og det skyldes ikke nødven-
digvis, at vi er raskere end andre. 

I hvert fald er mange danskere villige til at rejse sig 
fra sengen, selvom de er utilpasse. Mere end ni ud af 
ti, der vågner og ikke føler sig helt friske, bider det i 
sig og går på arbejde eller snupper en pille og tager af 
sted. Mere end hver fjerde har endda prøvet at gå på 
arbejde med feber. Det viser en spørgeundersøgelse 
om holdning til arbejde og sygdom, som Samvirke 
har gennemført blandt godt 1000 danskere.

Men det kan være en dårlig idé at ignorere sygdom, 
siger professor og overlæge Johan Hviid Andersen, 
Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning.

»Hvis man ikke respekterer det, når man er syg, kan 
det hævne sig på den lange bane. Man har brug for at 

restituere sig, når man er sløj, 
og det gør man sommetider 
bedst ved at blive hjemme.« 

Er man typen, der konsekvent vælger 
at gå på arbejde, selvom man er syg, vi-
ser forskning nemlig, at man med åre-
ne ender med at få højere sygefravær 
end gennemsnittet. Der er også enkelte 
undersøgelser, der tyder på, at man bli-
ver mere udsat for blodprop i hjertet, 
fortæller professoren. Han mener dog 
generelt, at danskerne er gode til selv 
at administrere, hvornår de skal blive 
hjemme, og hvornår det er forsvarligt 
at gå på arbejde:

»Mit indtryk er, at folk godt kan 
finde ud af det. Man skal hverken ig-
norere sygdom eller reagere på hvert et 
lille udslag i fysikken. Det handler om, 

møder på jobbet
Pligtopfyldende. Arbejde prioriteres højt 

af danskerne – så højt, at mere end hver fjerde 

har erfaring med at møde op trods feber, viser en 

analyse, som Samvirke har gennemført

TEKST: BIRGITTE AABO •  ILLUSTRATION: LEA HEBSGAARD ANDERSEN

FEBER- 
RAMTE
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hvorvidt man er i stand til rimeligt at udføre sine ak-
tiviteter på arbejde.«

Næsten alle, der har besvaret Samvirkes spørge-
skema, svarer, at de går på arbejde, hvis det på nogen 
måde er muligt, eller arbejder hjemmefra. Kun knap 
fire procent vil føle sig helt raske for at arbejde.

Hvornår vi gør det, altså føler os helt raske, er in-
dividuelt. Omgivelserne kan 
opfatte én som sløj, selv om 
man selv mener, at man kan 
arbejde – 80 procent af delta-
gerne i spørgeundersøgelsen 
har opfordret kolleger til at 
gå hjem og lægge sig, mens 
60 procent selv har modtaget 
samme opfordring.

Hvornår man opfatter sig 
selv som syg, hænger blandt 
andet sammen med ens op-

vækst og den måde, sygdom blev tacklet på i hjemmet 
– f.eks. om en hovedpine udløste en hjemmedag, eller 
om holdningen var: her er en pille og så »af sted i skole 
med dig«. 

Av eller det går nok. Det er svært at måle den enkeltes 
sygdomsopfattelse, men til gengæld kan man måle, 

hvor meget der skal til, før vi 
føler smerte og reagerer på 
det. Thomas Graven-Nielsen 
er professor og forsker på 
Center for Sanse-Motorisk In-
teraktion på Aalborg Univer-
sitet, hvor man blandt andet 
har testet, hvor meget varme 
der skal til, før en person sy-
nes, at det gør ondt:

»Smerte i forbindelse med 
sygdom eller andet er subjek-

27 %  
af danskerne er i løbet  
af det seneste år gået 
på arbejde med feber

Kilde: Coop Analyse
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halvsløj

tivt – vi opfatter den på forskellig måde. Når vi forsker 
i reaktioner på smerte, skaber vi en kunstig situation, 
men det er tydeligt, at der er stor forskel på, hvordan 
den enkelte reagerer. Det skyldes både miljø og arv,  
for der er genetiske forskelle. Blandt andet ved man, 
at rødhårede lettere føler smerte. Hormoner spiller 
også ind, kvinder har varierende smerteopfattelse på 

forskellige tidspunk-
ter i deres cyklus. Yng-
re kvinder er desuden 
mere sensitive end 
mænd, men med alde-
ren udjævnes forskel-
len mellem kønnene,« 
fortæller forskeren.

Der er også forskel 
på, hvor meget den 
enkelte lader smerten 

fylde, alt efter hvilken situation smerten melder sig 
i, forklarer han:

»I en dagligdagssituation kan man vælge at accep-
tere smerte og gå på arbejde, hvis man ved, at det har 
store konsekvenser, at man bliver væk.«

Ansvar gør forskel. I gennemsnit har danskerne 
otte-ni sygedage årligt, og tallet har ikke ændret sig 
nævneværdigt igennem de seneste 30 år, fortæller 
Johan Hviid Andersen. 

»Hvis man på en arbejdsplads har et markant hø-
jere antal sygedage i gennemsnit, kan man arbejde 
med kulturen og rykke ved det, men på landsplan er 
det stabilt.«

Det er også et faktum, at uddannelse og ansvar be-
tyder færre sygedage:

»Jo mere værdsat dit arbejde er, og jo højere en uddan-
nelse du har, jo færre sygedage. Hvis man ikke føler, det 
er vigtigt, om man kommer, er det lettere at blive væk. 
De dårligst stillede har ofte de job, der ikke værdsættes 
særligt, og samtidig er det tit fysisk mere belastende job, 
som er sværere at klare, hvis man er lidt sløj.«

Hvis man har ansvar i sit job og ved, at andre får 
problemer, hvis man ikke møder op, er man mere til-
bøjelig til at komme ud ad døren.

»Normen for, hvornår man bliver hjemme, formes 
af det, vi har med fra opvæksten og kulturen på ar-
bejdspladsen. På arbejdspladser som f.eks. sygehuse 
er der en større tendens til, at man går på arbejde, 
fordi det ellers belaster kolleger og patienter.«

Men igen er det afhængigt af, hvor man befinder sig 
i hierarkiet. En undersøgelse af et stort sygehus viste, 
at lægerne havde mindst fravær, og derefter skete der 
en gradvis stigning i sygefraværet i de forskellige fag-
grupper med rengøringspersonalet som den gruppe, 
der havde flest sygedage.

Hurtigt på banen igen. Forskellen i antallet af syge-
dage fra person til person hænger også sammen med, 
hvor hurtigt man føler sig klar til at gå på arbejde efter 
endt sygdom. Og det spørgsmål deler vandene:

Omkring halvdelen af deltagerne i Samvirkes spør-
geundersøgelse vælger efter to dages sygdom at gå 
på arbejde den tredje dag, hvis de har fået det bedre, 
uden at være blevet helt friske – lidt færre vil blive 
hjemme, til de er helt friske. Til gengæld er der bred 
enighed om, at småsløje børn ikke hører til på en 
arbejdsplads, hvor de risikerer at smitte andre. Kun 
godt ti procent mener, at det er bedre, at forældre ta-
ger børn med, end at de bliver hjemme med dem. •

 Hvis man ikke 
respekterer det, når man 

er syg, kan det hævne 
sig på den lange bane 

Professor og overlæge Johan Hviid Andersen

80 %  
af danskerne har 

opfordret en syg/sløj 
kollega til at gå hjem

Kilde: Coop Analyse
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Samvirke vil hver måned glæde sine mere end 1 
million læsere med et godt grin, et lille smil eller 
et undertrykt fnis. Vi ved det ikke helt endnu, for 
det kommer an på dig og dine talenter.

Frem med blæk, farveblyanter, modellervoks, 
saks og alt muligt andet fra den kreative 
værktøjskasse. Tegn, byg eller fotografer et 
sjovt univers i stribeformatet, som du kan se 
her på siden. Indhold og emner, der behandles 
i striberne, skal matche det, vi skriver om i 
magasinet – nemlig mad, sundhed og 
forbrug.  

Hvis redaktionen skønner, at der er en 
vinderstribe, vil den blive offentliggjort i 
Samvirkes martsudgave, og kunstneren vil mod 
honorar få mulighed for at levere en fast stribe 
til Samvirke hver måned. 

Med venlig hilsen 

kreativ

DEADLINE:30. januar 2015

Sådan gør du: 
Tegn/skab mindst 3 forskellige 
eksempler på en månedlig stribe. 
Serien kan være i sort-hvid eller 
farver, og den skal kunne stå som en 
stribe i formatet her på siden. Striben 
må ikke have været offentliggjort 
andre steder. 

MED POST: Send dine striber til: 
Samvirke, Roskildevej 45, 2620 
Albertslund. Mærk kuverten 
’Samvirkesjov’. Send kun kopier af 
dine striber, for vi returnerer ikke 
originalmaterialer. Sørg for, at vi har 
dine striber og kontaktdata på dig 
med posten senest fredag 30. 
januar 2015.  

MED E-MAIL: Vedhæft dine 
striber som jpg- eller pdf-filer, skriv 
kontaktdata på dig selv og send 
mailen senest kl. 16 fredag 30. 
januar, 2015 til mailadressen: 
samvirkesjov@coop.dk

Kan du tegne (eller på anden måde skabe) Samvirke Striben?
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baby

 MÆLKE-
 BAREN

TEKST: LIV MYGIND • FOTO: MEW

Amning. Mælken kommer ud af 4-18 huller i 
hver brystvorte. Nyfødte spiser 4-13 gange i 
døgnet. Få styr på amningens mange udgaver

Amning i gamle dage
I løbet af 1800-tallet gik mødrene i 
herskabsfamilier fra at have ammer, 
der ammede børnene med deres 
egne bryster, til at have goldammer, 
der gav flaske med steriliseret ko-
mælk. Selvom patteflaske, som sut-
teflasken hed dengang, blev populær, 
anbefalede lægerne stadigvæk am-
ning som det bedste for barnet. F I N D  O P S K R I F T 

P Å  A M M E H U E N  P Å 

S A M V I R K E . D K
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Kilder: Hvidovre Hospital, Serum-instituttets Børnebase, BBC, Fødevarestyrelsen,  
bogen Barndom og Jacqueline Kent fra Hartmann Human Lactation Research Group

98 %
af de nybagte danske mødre 

begynder med at amme. 90 procent 
ammer deres børn fuldt ud de 

første to uger af barnets liv. Og 12,3 
procent fortsætter med at amme 

fuldt ud, til barnet er seks måneder.

Erotisk laktation
Der findes voksne men-
nesker, der tænder seksuelt 
på kvinders brystmælk. 
Denne fetich kaldes erotisk 
laktation. Der findes et nor-
disk netværk for laktations-
interesserede.

Is af brystmælk
I 2011 begyndte en restau-
rant i Londons fashionable 
Covent Garden kvarter at 
servere is lavet af bryst-
mælk. Isdesserten går under 
navnet Baby Gaga og koster 
130 kroner.

Aldrig på tilbud
I Danmark er det ulovligt at 
sætte modermælkserstatning 
på tilbud, og i Coop må der ikke 
gives pluspoint, når man køber 
modermælkserstatning. Årsagen 
er, at det ikke må være mere 
attraktivt at give modermælks-
erstatning frem for at amme. 
Mærkningen af modermælkser-
statninger må derfor heller ikke 
give indtryk af, at modermælks-
erstatning er lige så godt eller 
bedre end amning.

Der findes 
næsten ikke 
noget unormalt…
Der er stor forskel på,  
hvor meget og hvor ofte  
en normal, sund baby spi-
ser i alderen 1-6 måneder.  
Det er normalt at:
• Spædbarnet bliver ammet 
4-13 gange i døgnet 
• En amning tager  
mellem 12 og 67  
minutter per gang 
• Et spædbarn spiser  
mellem 54 og 234 ml  
under hver amning.

Amning og alkohol
Hvis man drikker alkohol, vil modermælken komme til cirka at 
indeholde den samme promille alkohol som dit blod. I udlandet 
findes der små strips til at måle niveauet af alkohol i moder-
mælken. Så man kan være sikker på, at der ikke er mere alkohol 
tilbage i mælken, når man ammer. Alkohol bør du kun indtage 
i små mængder og ikke hver dag. Det nyfødte barn er mere 
følsomt over for alkohol end en voksen. For hver genstand, du 
drikker, går der 2-3 timer, før alkoholen er ude af mælken igen. 
Og du kan ikke fremme processen ved for eksempel at malke ud.  
Alkoholen kan hæmme mælkeproduktionen og bevirke, at barnet 
sover dårligere.

UUDTØMMELIGT
Et bryst kan ikke tømmes. Det er fysiologisk umuligt, 
og der vil altid være noget mælk i brystet også efter et 
endt måltid. En time efter at spædbarnet har spist, er 
40 procent af mælken gendannet. To timer efter er 70 
procent af mælken gendannet.

Et helt måltid
Den første mælk, barnet spi-
ser under et måltid, er blå-
hvidlig og tynd og skal sluk-
ke barnets tørst. Den sidste 
mælk i måltidet er mere gullig 
og federe og skal stille bar-
nets sult.

Ammestuesnak
Nybagte mødre hører  
ofte ammestuesnak om  
kost, de bør undgå. Men 
Sundhedsstyrelsen skriver,  
at der som udgangspunkt 
ikke er nogen fødevare,  
ammende kvinder bør  
undgå.

Mælken kan sælges
Kvinder, der ammer, kan sæl-
ge deres brystmælk. På 
Hvidovre Hospitals kvinde-
mælkcentral betaler man 196 
kroner for en liter brystmælk. 
Mælken bliver brugt til indlag-
te spædbørn.

Barselsorloven 
forlænges for 
amningens skyld
Det var amningens sundheds-
fordele for barnet, der var argu-
mentet for at få barselsorloven 
op fra tre til fem måneder i 
1980'erne.

Brystet
Brystets størrelse, form eller 
symmetri har ingen betydning 
for kvindens evne til at amme. 
Der er 4-18 huller i hver bryst-
vorte, hvor mælken kommer ud 
i mange små tynde stråler. En 
kvinde har i gennemsnit ni af 
disse hovedmælkegange. Når 
barnet sutter, begynder mælken 
enten at dryppe ud af bryst-
vorten eller ligefrem at stå ud i 
mange stråler.
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Før turneen. Annisette Koppels 
spinkle krop er solidt plantet på 
scenen. Når hun ikke synger 
for publikum, savner hun dem. 
Her fortæller sangerinden om 
sine magiske oplevelser i en 
hård barndom, om sin egen 
kræftsygdom, ægtefællens død 
og musikken, der lever videre

STÆRKE
ER  FRI

DEN

TEKST: LIV MYGIND • FOTO: LISBETH HOLTEN
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ER  FRI
TEKST: LIV MYGIND • FOTO: LISBETH HOLTEN
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xxxxxinterview
Annisette ved ikke, hvor 
hendes mørke hudfarve 
kommer fra. Hendes 
morfar var også mørk, 
men hun ved kun, at han 
var kommet til Danmark 
via Ystad i Sverige



35J A N U A R  2 0 1 5  •  S A M V I R K E . D K

Det første hun gør, når hun træder ned fra scenen igen 
og forsvinder bag forhænget, er at tage sit drivvåde tøj 
af og vaske det og hænge det op på en bøjle, så det er 
klar til næste dags koncert.

»At jeg skal ud og spille, er livet for mig. Og måske 
er jeg endnu mere bevidst om, at det er livet for mig 
nu. Eller det ved jeg ikke. Det har altid været essensen 
af mig og mit liv. Lige når en turné er slut, er det næ-
sten ikke til at bære. Jeg føler mig som en vildhest, der 
er blevet sat i fold. Jeg går bare og venter på, hvornår 
bussen kommer igen, og det hele kan begynde på ny,« 
siger Annisette Koppel. 

Hun sidder i sit lille skæve haveforeningshus i Kø-
benhavns Sydhavn og venter på bandbussen, der kom-
mer om et par dage. Huset har ruderformede vinduer 
foroven, der giver kig til trætoppe og stjerner. Om som-
meren bærer træerne i hendes have æbler, kirsebær og 
vilde blommer. Naboen har en vin, der vokser vildt, 
og rankerne vandrer meget belejligt ind over Anni-

settes hegn, så hun kan nå druerne, der hænger hen 
over hendes hængesofa. Hunden, der gør i forhaven, 
er orange og hedder Mango, den fandt hun i Puerto 
Rico for otte år siden, hvor den var herreløs og ved at 
dø. I stuen hænger instrumenter og kunst på væggen, 
og i køkkenet er der varme i gulvet, te på kanden og 
en spurv, der kigger ind ad vinduet og er væk igen, før 
den når at få fornavn. Her er lyst, rent og mildt med en 
lidt krydret sødlig duft. Huset har også vaskemaskine, 
tørretumbler og professionel kloakering. Om somme-
ren er der musik og fællesspisning uden for fælleshuset 
næsten hver aften. Her spiser hun med sine to børne-
børn og sin ældste datter og svigersøn, der bor få haver 
fra hendes.

Skæve minder. Annisette Koppels far var tjener og ar-
bejdede på københavnske værtshuse. Hendes mor var 
danserinde og optrådte som dansekorpige med net-
strømper og fjer i hatten. Hendes forældre mødtes i en 
sporvogn. De havde et dramatisk forhold i en etværel-
seslejlighed i et socialt boligbyggeri ved Søborg Mose. 
Moren opgav sin karriere, da hun fik sit andet barn, An-
nisette. Hun var en meget mørk lille baby, der blev op-
kaldt efter en likør, som smager af lakrids, fordi hun var 
sort som lakrids. Storesøster, Rudi, havde moren fået 
med en anden mand, der må have haft lyst hår og blå 

 Lige når en turné er slut,  
er det næsten ikke til at bære. 
Jeg føler mig som en vildhest, 
der er blevet sat i fold

5  H U R T I G E
Er du 
forfængelig?
»Ja, det er 
jeg. Utrolig 
forfængelig. Jeg 
følger med i, hvad 
der er moderne, 
men jeg har en 
idé om, hvem 
jeg selv er. Det 
er for eksempel 
ikke mig at gå 
i stilethæle. 
Selvom jeg kan 
se, at det kan 
se virkelig flot 
ud. Men jeg kan 
ikke gå i dem og 
være mig selv 
samtidig.«

Bærer du nag?
»Nej, det er 
jeg altså god til 
ikke at gøre. Jeg 
bryder mig ikke 
om at tænke på 
det, der plager 
mig for længe.«

Ser du tv?
»Ja, det gør jeg. 
Jeg har lyst til en 
gang imellem at 
koble fra, hvis jeg 
har arbejdet eller 
skrevet. I stedet 
for at lade det 
hele køre rundt 
i hovedet hele 
natten ser jeg 
tv, inden jeg skal 
sove.«

Ville du være 
med i Vild med 
dans, hvis du 
blev spurgt?
»Nej, det har 
jeg ikke lyst til. 
Det føler jeg slet 
ikke er mig. Jeg 
har heller ikke 
tid til det, der er 
meget arbejde 
forbundet med 
det. Jeg elsker at 
danse, men som 
jeg nu engang 
danser.«

Har du bil?
»Ja, jeg har en 
bil sammen med 
min datter.«

e gamle norske teater-
sale med deres balko-

ner i tre-fire etager 
og bløde plyssæ-
der venter forude. 

For om lidt sætter  
Annisette Koppel sig 

i en bus med sit band Savage Rose og 
kører til Norge. Her elsker publikum 
sangerinden lige så meget, som de gør 
i Danmark. Bandet indretter sig i en 
stor bus, hvor otte musikere, to lyd-
folk og en backstagemand sover om 
natten, imens en chauffør kører dem 
gennem Norge fra det ene spillested til 
det andet. Bussen indeholder en pri-
mitiv dagligstue med borde, bænke og 
tv, et køkken med kaffemaskine, og på 
overetagen er der køjesenge. Uden for 
vinduerne stryger store granskove med 
små spejlsøer og små røde dukkehus-
lignende huse forbi.

»Jeg tror, det at stå på scenen er, lige-
som cigaretter er for folk, der har røget 
meget. Man kan ikke bare holde op. Det 
er en vaneting, men en meget god og 
sund vane. Jeg dyrker det og ved, at det 
er på scenen, jeg har det allerbedst,« si-
ger Annisette Koppel. 

Annisette Koppel er 66 år og på vej på 
turné. Bandet Savage Rose har eksisteret i 
snart 50 år og har 24 albums bag sig. Mu-
sikanmelderne skriver om hende, at hun 
ubetinget er dansk rocks største sanger-
inde, og at hendes raspende vibrato og de 
mange nuancer ikke har deres mage.

Stemmen er energi. Et par timer før kon-
certen går hun rundt som en løve i bur 
og tænker over, hvad aftenen bringer, og 
hvad hun kan give publikum. Hun spør-
ger sig selv: Kan jeg virkelig det her? For 
hun ved, at stemmen og kroppen er en 
skrøbelig, levende ting, som både bliver 
ældre, og som kræver en utrolig stor fy-
sisk kraft at sætte i sving. 

»Min stemme er en slags energi, der 
opstår af adrenalin, vilje og lyst. At 
synge er at åbne for følelser dybt inde 
og frigøre dem. En sang kan være stærk 
som en fødsel, hvor noget skal bryde ud 
og forplante sig i rummet for at vokse. 
Men jeg har oplevet at stå på scenen, 
hvor stemmen så bare ikke ville,« for-
klarer Annisette Koppel. 

D
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øjne. De to søstre vidste som børn ikke, 
at de havde forskellige fædre. Deres mor 
havde bare vittige forklaringer om deres 
forskelligheder. 

Det var i sin fem år ældre søster, at An-
nisette fandt ro. Når forældrene skænd-
tes, og de to piger sad bag forhænget til 
deres seng og kunne høre de oprørte 
voksne, strøg storesøster Rudi Annisette 
over kinderne og trøstede hende.

Hendes søster var akrobat allerede 
som treårig og skulle have optrådt i cir-
kus med akrobattrup og pailletbrodere-
de kostumer. Men så fik hun rollen som 
Mie i filmene Far til fire. Filmene gjorde 
søsteren danmarks-kendt, og hver som-
mer sang hun i omrejsende tivolier. An-
nisette og hendes mor eller mormor var 
også rundt med de omrejsende tivolier 

om sommeren. Det største af tivolierne 
havde også cirkus med tryllekunstnere 
og luftakrobater.

Sangeren Peter Belli, der også arbej-
dede i tivolierne, passede radiobilerne, 
når han ikke kørte dødsdrome. Storesø-
ster Rudi passede lykkehjulet. Der var 
små piger, der spillede xylofon, folk, 
der spillede på vinglas med vand i, og 
en dreng, der spillede harmonika, som 
senere blev verdensberømt. Der var 
også lilleputter –meget små mennesker, 
og fordi Annisette heller ikke var mere 
end tobak for en skilling, fik hun lov 
til at være sammen med dem og køre 
rundt i deres små ponyvogne. Og en 
dag, da hun var syv år, sagde hendes 
mor, at nu kunne hun godt gå op på 
blokvognen til sin søster. Det regnede, 
og publikum stod med deres små regn-
hatte eller kiggede ud under deres pa-
raplyer og op på de to søstre, der sang 
Uglen og Andens Duet. Annisette var 
anden, der sang rap.

»Jeg nød at mærke publikum, der stod 
og smilede op til mig. Det var ligesom 
at have en stor kæmpe familie. At møde 
publikum var for mig som at få en kær-
lig omfavnelse,« siger Annisette Koppel.

Glemte støvlerne. Otte år senere i 1965 
stod hun stadigvæk på scenen og sang. 
Nu var hun forsanger i danseorkesteret 
Dandy Swingers og sang coverversioner 
af eksempelvis River Deep – Mountain 
High med masser af dub-di-du-kor. Or-
kesteret optrådte på danseetablissemen-
ter og spillede en time og havde så fri en 
time, og sådan fortsatte de i fem sæt, og ti 
timer efter de var kommet, kunne de gå 
hjem igen. Imellem sættene gik hun op 
på Københavns første diskoteker og lyt-
tede til Jimi Hendrix, The Rolling Stones 
og The Beatles. Når hun stod på scenen 
og skulle være smart, havde hun fød-
derne i et par små hvide støvletter. Men 
en dag havde hun glemt dem, og hun 
tænkte, at der nok ikke var nogen, der 
så, hvis hun optrådte i bare tæer, for der 
stod lyskasser og højtalere på scenens 
kant og skærmede de bare tæer for pub-
likum. Hun mærkede den frihed, det gav 
at have nøgne fødder, og hun begyndte 
automatisk at danse.

»Der er dejligt varmt oppe på scenen, 
og der er lyd i gulvet,« forklarer Anni-
sette Koppel, der har haft bare tæer på 
scenen lige siden. 

Efter en årrække med Dandy Swingers 
kom Savage Roses musikalske anker-
mand, den klassisk musikuddannede 
Thomas Koppel, en aften og hørte An-
nisette synge. Han blev forelsket i den 
store, bløde, varme stemme. Kort tid 
efter var hun også forsanger i Savage 
Rose. Hun prøvede en kort periode at 
stå i front for begge bands, men valgte 
Savage Rose som sit band og holdt af-
skedskoncert med Dandy Swingers 30. 
juni 1968 på StarClub. 

Danmark var vilde med Annisette lige 
fra begyndelsen. Efter en Savage Rose-
koncert i oktober 1968 skrev Politiken: 
»Sjældent har en popgruppe banket sig 
så sikkert fast i den danske underhold-
ningsbranche som Savage Rose – og så 
suverænt. Kendt fra aviser, ugeblade, 
discoteker og tv. En dansk popgruppe, 
som kan få fat i hvilket som helst publi-
kum. Anerkendt af forældre, anmeldere, 
børn og onkler. Annisette et nyt pige-
idol, hvis hårstørrelse overgår alt, hvad 
der hidtil er set.«

Tre år senere flyttede hun sammen 
med Thomas Koppel. Han havde to børn 
i forvejen, og sammen fik de først dat-

 Der er dejligt varmt 
oppe på scenen, og der 

er lyd i gulvet
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Efter sin 9. klasse på 
Buddinge Skole gik 
hun på et kortvarigt 

dekoratørkursus Indspiller og 
optræder 1965-68 
med danseorkestret 
Dandy Swingers

1968 
SAVAGE 

ROSE 
udgiver deres 

første album The 
Savage Rose (The 

Yellow Album)

Bliver i 1970 
kæreste med 
bandmedlemmet 
Thomas Koppel

Bliver i 1981 
sympatisør og 
aktivist i det 
maxistiske parti 
DKP/ML

Parret får i
1972 datteren 

Billie og i 1980 
datteren Naja

Bliver i 1990’erne 
ramt af kræft 
og kæmper 
sig igennem 
sygdommen 
bl.a. ved hjælp af 
alternativ behandling

Bor i perioden 
1995 til 2004 i 

Los Angeles, USA

GIFTER SIG 
 11. juni i 1999 
med Thomas 
Koppel i Santa 
Barbara, USA

Thomas Koppel dør 
af et hjertestop i 

2006, 61 år gammel

GRAMMY
Bliver i 1999 

 kåret som 
bedste kvindelige 

sanger ved den 
danske Grammy-

uddeling
Udgiver i 2014 sit 
24. album Roots Of 
The Wasteland

Bor i et 
haveforeningshus 
i Københavns 
Sydvestkvarter

Annisette bliver født 
29. august 1948. 
Hendes forældre 
synes, at hun er 

sort som lakrids, 
og opkalder hende 
derfor efter likøren 

Annisette Medvirker som 
birolle i Far til 
Fire, blandt andet 
som Lille Pers 
klassekammerat

fremtid

1948

Lige meget om Annisette 
har sunget i Palæstina, 

Puerto Rico, Sameland eller 
Grønland, mener de lokale, 

at hun ligner en af dem
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interview

teren Billie, og otte år senere var Anni-
sette gravid med deres andet barn, Naja. 
Da boede de på Vesterbro i København. 
Det var, før baggårdene var blevet sane-
ret, og gadens løse fugle drak øl på hjør-
nerne. Annisette havde fjernet en række 
af den smalle gades brosten og plantet 
blomster. Viceværten og naboerne var 
begejstrede og slap deres stueplanter fri 
i den nyblottede jord.

En aften sad Thomas ude på gaden 
og spillede på harmonikaen for de løse 
fugle, hvoraf mange var tidligere fiskere. 
Annisettes stemme blandede sig. Da so-
len stod op, ville fiskerne til Sydhavnen 
og købe smagen af deres barndom. Rø-
get sild. Thomas hankede op i harmo-
nikaen og tog tonerne med. Fiskerne 
slog ud med armene og viste, hvor de 
var vokset op. For enden af deres arme 
åbenbarede Sydhavnens haveforeninger 
sig. Over de skæve huse og blomstren-
de haver var der masser af himmel. Da 
Annisette Koppel og hendes mand så 
de små haver med deres æbletræer og 
smalle grusstier, vidste de, 
at her skulle deres børn 
vokse op.

De kittede vinduer på 
deres første hus i Frede-
rikshøj Haveforening i ef-
teråret 1979. Kort tid efter 
indflytningen rummede 
det lille hus fire børn for-
uden de to voksne og to 
hunde. Haveforeningens huse bar præg 
af hjemmebyggede kloakeringer og elin-
stallationer og havde udelukkende koldt 
vand i hanerne. Til gengæld var der lys, 
luft og græs mellem tæerne. Men An-
nisette mindes, at der i nogle af husene 
boede fattige folk på jordgulve og med 
vandpytter i stuen. 

Børnene kom i den lokale skole. Men 
når der var turné, og begge forældre 
skulle af sted, byggede de en bus om, så 
der var plads til unger og hunde. Børne-
ne havde madrasser, de kunne ligge på, 
og legeting og bøger at underholde sig 
med. De turnerede meget. Både i udlan-
det og herhjemme. Børnene var meget 
væk fra skole, og Annisette siger, at hun 
og Thomas ikke ligefrem var lærernes 
yndlinge, fordi børnene var så meget 
væk, og når de var hjemme, fik de lov 
at sove længe, hvis det var for koldt og 

ANNISETTE

Palle Hjort, orgelspilleren 
i Savage Rose.
»Det mest kendetegnende ved 
Annisette er hendes evne til 
at fokusere energien, når hun 
optræder. Det er præcis den ting, 
de fleste mennesker mærker 
ved en Savage Rose-koncert. 
Det er en kraftfuld energi, der 
kommer, i det øjeblik hun danser 
ind på scenen. Hver gang! 
Hvis jeg kun måtte bruge tre ord 
til at beskrive hende, ville det 
være: Verdensstjerne, mor-
mor og rastløs. Hendes mest 
irriterende side er samtidig den, 
der ofte holder tingene i kog, 
nemlig at hun kan snakke om 
ideer, rejser og planer, til man 
er ved at løbe skrigende væk. 
Oftest resulterer det dog i, at det 
realiseres.«

Frank Hasselstrøm, 
Annisettes svigersøn, der 
foruden at arrangere og 
producere musik i Savage 
Rose også spiller 
keyboard, trompet og 
trombone i bandet. 
»Jeg har kendt Annisette, siden 
jeg blev kæreste med hendes 
datter Billie for 17 år siden. 
Annisette er gavmild, stærk 
og unik. Samtidig med at hun 
er meget jordnær, er hun også 
flyvsk. Hun får en glæde ud af at 
få andre mennesker til at føle sig 
godt tilpas, og det gælder både 
familie, men også en fremmed, 
hun møder på sin vej. Hun er 
så stærk og står virkelig fast, 
og det har lært mig, at jeg skal 
stå ved mig selv og tro på mine 
styrker.«

mørkt udenfor, fordi Annisette ikke næn-
nede at vække dem.

Ville ikke have kemoterapi. Ud over en lun-
gebetændelse og lidt småforkølelser havde 
Annisette Koppel ikke døjet med sygdom 
lige indtil den dag, hun fik konstateret 
brystkræft. Det var i 1996. Hun havde mi-
stet begge sine forældre på grund af kræft, 
og hun havde set dem sygne hen under 
kemoterapi. Annisette fik fjernet knuden i 
brystet, men takkede nej til den efterfølgen-
de kemoterapi. Lægerne sagde, at de ikke 
kunne hjælpe hende, hvis hun ikke ville 
have kemoterapi, og at kun to procent over-
levede uden den behandling. Men Anniset-
te følte sig ikke syg. Hun følte til gengæld, 
at hun skulle væk fra den stresstilstand, hun 
havde været i, og at hun havde brug for 
nye oplevelser. Hun ville benytte sig af de 
alternative erfaringer, hendes venner for-
talte om, og søgte efter livets egne helende 
kræfter.

»Det blev mig magtpåliggende at opleve 
skønheden og kærligheden på ny. Jeg opda-

gede, hvor meget jeg 
blot havde taget for 
givet. Jeg ville gerne 
fortsætte med de nye 
indspilninger, vi var i 
gang med, og de nye 
sange, der var ved at 
tage form. Vi kendte 
en del musikere i Los 
Angeles, og der var sol 

og varme, som jeg havde brug for,« siger An-
nisette Koppel. 

Annisette og Thomas Koppel og deres 
yngste datter rejste til Los Angeles. Hvor 
Stillehavet slog op på kysten, himlen var 
høj, delfinerne sprang, træerne var palmer, 
og bjergene rejste sig i det fjerne. De havde 
ikke noget komfur, men lavede al deres 
mad på en grill. Livet blev fyldt med nye 
smage, nye farver på sommerfuglene, og i 
stedet for barndommens blommetræ sad 
hun nu under et ferskentræ. Efter et halvt 
år blev hun erklæret rask.

»Siden jeg blev syg i sin tid og nærmest 
fik en dødsdom, har jeg på en eller anden 
måde forstået, hvor meget det betyder for 
mig at være en del af en stor natur,« siger 
Annisette Koppel. 

De skulle egentlig kun have været væk 
fra Danmark i tre måneder, men blev væk i 
ti år. I de ti år, hvor de primært boede i Los 

SAGT OM

KOPPEL

 Det blev mig 
magtpåliggende at 
opleve skønheden 

på ny



Angeles’ tørre varme klima, fortæller Annisette, at hun 
ikke var syg en eneste gang. 

Når Thomas og Annisette ikke var i LA eller hjemme 
og spille i Danmark, var de ofte i Puerto Rico. De hav-
de puertoricanske venner og flyttede til sidst til Puerto 
Rico, hvor de boede på en bjergtop bag regnskoven. 
Her fik de to musikanter akkompagnement af de små 
storkvækkende coquífrøer, de vilde hundes glammen, 
cikadernes insisterende lydtæppe og fra beboere på de 
nærtliggende bjergtoppe, der spillede congas og trom-
pet. Men i 2006 skete der mærkelige ting. Deres optage-
udstyr gik i stykker uden nogen forklaring, selv en lille 
walkman nægtede at virke, og den harmonika, der havde 
fulgt Thomas Koppel det meste af livet, væltede og gik 
i stykker. 

En nat vågnede Annisette og hørte Thomas spille på 
klaveret. Skalaerne var disharmoniske, og hun hørte 
også en mærkelig lyd – som glas, der går itu. Thomas 
Koppel fik et hjertestop den tidlige februarmorgen i det 
puertoricanske junglehus. Han blev 61 år. 

Annisette og Thomas Koppel havde dannet par i 36 år.
Annisette flyttede til Danmark efter Thomas Kop-

pels død. Men musikken døde ikke sammen med den 
virtuose Koppel. Mindre end et år efter hans død udgav 
Savage Rose deres 22. album og tog på turné. I slutnin-
gen af 2014 og første halvdel af 2015 turnerer Annisette 
igen med sit band i Danmark og Norge. Hendes stemme 
beskrives stadig som »Danmarks bedste, kvindelige rock-
stemme«, selvom alderen har stjålet en halv tone fra top-
pen af hendes register. •

makes my life easier

My

Effektive mikrofibre i 
moppepuden klarer let 
selv det værste snavs 
- også uden brug af 
rengøringsmiddel!

UltraMax er den eneste 
fladmoppe der kan udvrides 
i den tilhørende spand med 
udvrider. Du slipper for at 
bøje i din ryg og både dine 
hænder og gulve er rene og 
tørre!

Viledas UltraMax® fladmoppe 
fjerner vanskelige pletter og 
genstridigt snavs med færre 
anstrengelser.

ViledaDanmark
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Spørg bare. Findes der økologisk 
bacon, kan Hvidpot-stellet gå i ovnen 
og er usvært ikke noget vrøvl?

DINBUTIK
REDIGERET AF: KRISTIAN HERLUFSEN

? ?
SPØRG OS
& VIND
Hvorfor er der fejl på bonen? Og 
hvad blev der af den klare cola? 
Hver måned bringer vi læsernes 
spørgsmål videre til Coops ind-
købere og eksperter. Vi trækker 
lod blandt spørgmålene, og et 
spørgsmål belønnes med et 
gavekort på 200 kroner.

Skriv til spoerg@samvirke.dk  

Vinderen vil få direkte besked. 
Gavekortet kan bruges i Super-
Brugsen, Kvickly, Dagli'Brugsen og 
LokalBrugsen.

Økologisk  
bacon

Kan man få 
økologisk bacon 
nogen steder? Jeg 

køber som udgangspunkt 
altid økologiske varer, men 
jeg har ofte undret mig over 
aldrig at have set økologisk 
bacon. Hvorfor?
L O N E  P .  S K A R

SVAR fra Tobias Brink 
Grønsdal, category 
manager, viktualier:
Økologisk bacon fås i flere 
Kvickly og SuperBrugser. Vi 
har to varianter fra Hanegal 
som er almindelig bacon i 
skiver og tørsaltet bacon 
i skiver. Vi kigger på at 
udvide sortimentet med 
mere kvalitetsbacon. Lige 
nu kigger vi blandt andet 
på at udvide sortimentet 
med bacon fra 
frilandsgrise, men 
sortimentet er 
ikke helt på 
plads endnu.

Hvad er forskellen på de røde 
og grønne fakta-butikker?

Jeg har været ude for, at varer annonceret i 
fakta f-bladet ikke kan købes i fakta Q. Hvad er 
forskellen mellem de to butikker?

D I N A  H A A G E N T O F T ,  K Ø B E N H A V N

SVAR fra Desiree Søndergaard, instorechef, fakta: 
Fakta Q og fakta deler, ud over den store lighed i navn, de 
samme faste lave priser på en lang række varer. Dog er 
fakta Q-butikker oftest mindre i størrelse og kan derfor ikke 
rumme et fuldt fakta-sortiment. I stedet er der fokus på nem 
mad, kaffe og hurtige salater, da fakta Q-butikkerne typisk 
ligger i bymiljøer, hvor der kan være behov for mad på farten. 
Fakta Q har derfor sine egne tilbud, der henvender sig  
mere til dette segment. Dem kan du altid finde på  
faktaq.dk eller i fakta Q’s app til Android og iPhone. 
Tilbuddene i den husstandsomdelte fakta-avis gælder i 
de almindelige »røde« fakta-butikker. Du kan finde din 
nærmeste butik på fakta.dk ved at søge under åbningstider.
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STORSLÅEDE OPLEVELSESREJSER, KØR SELV PAKKEREJSER, KRYDSTOGT OG SEJLADS
Se alle vores rejser på www.smyrilline.dk hvor du også kan bestille vores store rejsekatalog. Du kan også læse vores 
flotte oplevelsesmagasin om færøske seværdigheder online.

De viste priser er baseret på, at 2 voksne rejser sammen i den angivne sæson. For rabattilbud gælder, at disse ikke kan kombineres med 
andre tilbud eller produkter eller ændres i deres sammensætning

Bestil rejse på tlf. 96558500 og booking@smyrilline.dk. Besøg www.smyrilline.dk for flere rejseforslag, mere inspiration og information.

Spar 15% på pakkerejse til Færøerne 11.08
Oplev det smukke færøske ø hav. Kør selv rejse incl. 
4 hotelovernatninger på 4* hotel, sejlads med over-
natning i 2 pers. kahyt, morgenmad og egen bil med.

TILBUDSPRIS FRA 5.490 PR. PERS.

Landsbyferie i unik natur
Oplev den uberørte natur. Kør selv rejse incl. 3 over-
natninger på Guesthouse, sejlads med overnatning i 
2 pers. kahyt, morgenmad og egen bil med.

TILBUDSPRIS FRA 4.785 PR. PERS.
Den viste pris er ved rejse i lav sæsonen.

Hotelferie i verdens mindste hovedstad
Ta’ udgangspunkt fra charmerende og hyggelige 
Tórshavn. Kør selv rejse incl. 4 overnatninger på 
4* hotel, sejlads med overnatning i 2 pers. kahyt, 
morgen mad og egen bil med.

PRIS FRA 5.335 PR. PERS.
Den viste pris er ved rejse i lav sæsonen.

SPAR 15% PÅ PAKKEREJSE 
TIL FÆRØERNE 11.08 
BESTIL SENEST 01.02

Er det usvært at sige det rigtige?
Jeg har lige læst, at fakta har fået et nyt slogan, som hedder: fakta gør 
det usvært. Det er noget sludder. Der er ikke efter min bedste overbevis-
ning noget, der hedder usvært. »Fakta gør det ikke svært« må absolut 

være det korrekte. Ordet usvært findes ikke i Ordbog over Det danske Sprog.
E R L I N G  J A C O B S E N ,  R I B E

SVAR fra Heidi Kessler, marketingschef, fakta:
Du har fuldstændig ret. Usvært er ikke et ord, vi støder på til daglig. Men det er dén 
type af discountbutik, som vi gerne vil være, heller ikke. Vi vil gerne være dem, der 
gør sig lidt mere umage. Som er opmærksomme, finder løsninger og er flinke og 
ligetil. Vi vil tage initiativ og gøre det lettere for dig at handle hos os. Og alt dette har 
vi valgt at samle i ét begreb, nemlig »usvært«. Vel vidende at det ikke findes i den 
danske ordbog. Det er helt bevidst og med et glimt i øjet.

? ?
Sælger I stadig buræg?

Jeg vil bare spørge, om man har fået ny poli-
tik angående buræg, da jeg både i radioen og 
i en avisartikel, havde fået den opfattelse, at 

Brugsen ikke forhandlede buræg. Jeg blev noget skuf-
fet over at se, at I en af jeres tilbudsaviser har buræg 
på tilbud! Nu har jeg hyldet jer som en forretning, der 
tog dyrevelfærd alvorligt, men det var måske kun for 
reklamens skyld? 
A N N E  C H R I S T E N S E N

SVAR fra Ulla Riber, ansvarlighedschef, Kvickly:
Kvickly har i sensommeren 2013 valgt at stoppe salget af æg 
fra burhøns, og i Irma har buræg været fjernet fra hylderne 
i mere end 20 år. I nogle af vores andre kæder kan man 
stadig købe buræg, og det skyldes to ting: Vi kan lige nu ikke 
finde nok andre æg, hvis vi helt skal stoppe salget af buræg i 
Coop. Der produceres ikke nok danske skrabeæg eller æg fra 
fritgående eller økologiske høns til at dække kundernes køb 
i Coops butikker. Samtidig forventer en del forbrugere stadig 
at kunne finde billige æg, så vi har stadig et tilbud til dem i 
nogle butikker. I Irma er der lige nu en proces i gang, som skal 
fjerne buræg fra alle varer, der er produceret med Irmas navn, 
og det vil også være et naturligt skridt at tage i Kvickly. Ønsker 
man at undgå buræg i forarbejdede produkter, kan man altid 
købe økologi – herunder vores eget mærke Änglamark, i 
økologiske produkter anvendes ikke buræg.

?
Kommer de elektroniske kvitteringer?

I august 2013 spurgte en læser om Coops planer for e-kvitteringer, 
og svaret var, at man ikke kunne sige noget om, hvornår det vil blive 
indført. Er der noget nyt i den sag?

T O M M Y  N I E L S E N

SVAR fra Svend Envoldsen, Coop IT:
Det er rigtigt, at vi har arbejdet med en ide om at indføre elektroniske kvitteringer, 
når man har handlet i en af Coops butikker. Det er stadig en ide, vi har på listen, 
men vi har, siden sidste gang spørgsmålet blev stillet, arbejdet med andre 
udviklingsprojekter. Vi har derfor endnu ikke besluttet, om og i givet fald hvornår vi 
indfører elektroniske kvitteringer. 
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Står du af og til i supermarkedet med en 
pose økologiske æbler i den ene hånd 
og en pose konventionelle i den anden? 
Tænker du også over, om øko-æblerne 
virkelig er de ekstra kroner værd? Jeg 
gør.

På mange varer er den økologiske 
variant dyrere end den konventionelle. 
Det får mange af os til at vælge økolo-
gien fra. Hos en gennemsnitlig dansker 
er knap hver tiende madvare i kurven 
økologisk. Det tal vil vi gerne fordoble, 
for vi mener, at økologi er bedre for mil-
jøet, for dyrevelfærden og for dig! 

Nogle af de øko-varer, der sælger mest, 
er mælk og æg. For mange bliver prisen 

en barriere for også at putte økologisk 
kød, pålæg og marmelade i kurven. Det 
vil Coop  gerne lave om på. Derfor har vi 
i besluttet at sænke priserne på økologi. 
Vi synes nemlig, at økologi skal være for 
alle – ikke kun for dem med overskud.

Skal det her lykkes, bliver du som 
forbruger nødt til at være med. Du må 
vælge lidt mere økologi, også selv om 

det koster lidt mere. Økologi vil altid være 
dyrere at fremstille, fordi det ofte tager 
længere tid og kræver mere arbejde. Men 
vi kan godt sælge det billigere, hvis vi kan 
sælge mere. Så enkelt er købmandskab 
egentlig. Det er op til dig, om du vil være 
med. Det håber jeg. 

For mere end 30 år siden sænkede vi 
prisen på en række økologiske varer. Det 
gjorde produkter som økologisk mælk, 
økologiske æg og havregryn tilgængelige 
for alle. Vores konkurrenter stod den gang 
lidt og så til. Var det her økologi noget 
for danskerne? Jeg har siden hørt nogle 
af dem udråbe sig til danmarksmestre i 
økologi. Det må de gerne, men sagen er, 
at Coop sælger halvdelen af de økologiske 
fødevarer i Danmark. Jeg kan love, at Coop 
fortsat går forrest i at udvikle dagligvare-
handlen. Vi vil flytte forbruget i retning 
af bedre mad. Flere økologiske varer er en 
vigtig del af den opgave.

 Vi synes, at økologi 
skal være for alle – 
ikke kun for dem med 
overskud 

Se Bitz og  
Holm i tv
Under overskriften Go’ 
Appetit kan du møde 
ernæringsekspert Christian 
Bitz og kokken Claus Holm på 
TV2. Bitz og Holm vil bygge 
bro mellem sundhed og 
velsmag, så danskerne kan få 
inspiration til nem og 
smagfuld mad. Coop har 
været med til at støtte 
produktionen af 
programmerne.

Kunderne er 
blevet gladere 
for Coop
For femte gang i streg er  
kundernes tilfredshed med 
Coops butikker stigende. 
Fremgangen i kundetilfreds-
hed sker i alle kæder, og over 
200.000 danskere har været 
med til at vurdere deres  
indkøbsoplevelser. Kunde-
fremgangen er især sket på 
områder som kvalitet og  
udvalg af frugt og grønt  
samt kød. 

Kulinarisk 
kørekort i Irma
Irmas medarbejdere skal være 
bedre rådgivere om god mad 
og kunne inspirere kunderne til 
nye, kulinariske oplevelser. 
Uddannelsen, der foregår over 
tre dage i køkkenet, er blevet til 
i samarbejde med 
Madkulturen, og det er 
meningen, at ansatte fra alle 
Irmas 80 butikker skal 
gennemgå kurset. 

Billigere. Coop 
sænker prisen på 
mange økologiske 
varer

din butik
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Modtager

Værdi i rabat

GAVECHECK

FEMHUNDREDE KRONER PR. PERSON
OG MIN. 50% BØRNERABAT I SOMMERFERIEN

500
KRONER

pr. person

VÆRDI
GLADE MALTA-REJSENDE

www.folkeferie.dk/samvirke – oplys kampagnekode: sam500
Bestil nu og få 500 kr. i rabat pr. person på alle 7 og 14 dages rejser til Malta. Tilbuddet gælder charterrejser, temarejser, aktive ferier og Oure  
familiehøjskole med afrejse i perioden fra den 25/4 2015 - 3/10 2015. Derudover giver vi minimum 50 % børnerabat (2 år t.o.m. 17 år) i perioden  
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?
Udstiller I møblerne?

Kvickly i Frederikssund har lejet en tom forret-
ning, som ligger ved siden af Kvickly, i Sillebro-
centret, hvor de har udstilling af cykler, tilbehør 

til cykler og lignende. Var det ikke muligt, at der blev en 
udstilling at Coops møbler, hvor man kunne afprøve nogle 
af de mange nye stole; for der er vel ingen, som køber en 
stol, hvis de ikke kender den, eller har siddet i en magen 
til. Da priserne ligger pænt højt for nogle af varerne, ville 
det være en god service fra Coops side.
E .  N I E L S E N ,  F R E D E R I K S S U N D

Svar fra Kristian Herlufsen, journalist, Samvirke:
Et møbelindkøb er en stor ting. Derfor har vores mere  
end 200 butikker i SuperBrugsen-kæden i november  
og december haft de nyeste FDB-stole udstillet. Nogle 
butikker har også haft spisebordene udstillet; dog har  

alle butikker haft prøver på bordplader, så  
man kan se varerne – eller i hvert fald en  

prøve på bordpladen – inden man 
køber møblerne. 

I Gilleleje åbner SuperBrugsen en 
møbelbutik med FDB-Møbler. Planen 
er, at butikken skal åbne i løbet af 
januar i det område, der hedder 
Kulturhavnen. Muligvis kommer der 

flere møbelbutikker rundt om i landet. 

?

Tager det lang tid at  
betale med Coop-kort?

Jeg har læst i Samvirke, at kunder med et Coop Mastercard kan 
droppe medlemskortet - det er vel ikke helt sandt? Hvis man 
vil have point hos OK, er man stadig nødt til bruge sit gamle 

medlemskort, når man tanker for at få sine point. Endvidere skriver I, at 
man ikke længere behøver, at få scannet sit kort. Når man, som jeg, kun 
handler en gang om ugen, og derfor fylder indkøbsvognen, er det helt 
klart en fordel, at få scannet sit kort, før varerne bliver kørt ind, således 
at rabatter bliver beregnet løbende, det gør ekspeditionen hurtigere. Må-
ske er det kun et minut, jeg sparer, men hvor mange ekspeditioner kører 
igennem en kasse i løbet af en dag, hvis det tager ekstra tid hver gang?
S U S A N N E  L Ø V H E I M ,  R Y

SVAR fra Birgit Schwarz Poulsen, programudviklings- og 
compliancechef:
Først på året udskiftede vi betalingsterminalerne i alle butikkerne, 
hvilket stort set har fjernet ventetiden til selve betalingen, og nu 
behøver medlemmer med et betalingskort fra Coop Bank ikke at få 
scannet medlemskortet, når de handler i Coops Butikker. Det giver 
medarbejderen i kassen en opgave mindre, og kunden flere fordele. 
Blandt andet kan man nøjes med kun at have betalingskortet med, 
og alligevel være sikker på altid at få point og medlemstilbud. Selve 
ekspeditionen tager ikke målbart længere tid. Indtil videre skal du bruge 
medlemskortet, når der tankes hos OK, men vi er i dialog med OK for at 
finde en løsning, så medlemmer med bankkort kan nøjes med at bruge 
MasterCard eller VisaDankort.
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din butik

Er Hvidpot som det 
gamle Hvidpot?

Jeg har med stor glæde kon-
stateret, at Coop relancerer 
stellet Hvidpot. Jeg har set 

et billede af Hvidpot sammen med en 
skål med låg og fade med høj side. Jeg 
mener bestemt, at det billeder viser to 
stel, nemlig Ildpot, som oprindelig var 
et robust stel i let ru keramik, samt 
Hvidpot. I skriver også, at Hvidpot er 
let at rengøre og kan gå fra fryser og 
direkte i ovn. Det oprindelige Hvidpot 
har ikke de egenskaber, det tåler højst 
100 grader. Jeg har for år tilbage op-
varmet et fad i ovnen, så maden på 
fadet ikke blev for hurtigt kold. Det fad 
revnede. Er det nye Hvidpot lavet af 
fajance eller porcelæn, og er Hvidpot- 
og Ildpot-stellene blevet blandet? Og 
er det rigtigt, at det nye Hvidpot kan gå 
direkte fra fryser til ovn? 
A N N E  S Ø G A A R D ,  R Ø D E K R O

SVAR fra Heidi Kessler, 
marketingschef, fakta:
Coop har relanceret Hvidpot i efteråret. 
Du har ret i, at der findes fade, der ligner 
hinanden i Hvidpot og Ildpot, men de 
fade, du har set på billederne i Samvirke, 
er fra Hvidpot-serien. Fadene er i øvrigt 
identiske med det oprindelige stel. 
Coop har valgt at producere Hvidpot i 
porcelæn, og kvaliteten er bedre end 
i det oprindelige, der første gang kom 
på markedet i 1970’erne. Derfor kan 
Hvidpot produceret af Coop også tåle 
brug i både fryser og ovn.

?

Marts/Distriktsmøder
Rundt om i hele Danmark afholder Coop i 
marts distriktsmøder. Møderne er målrettet 
frivillige i Coop, der får inspiration og viden 
om alt fra mærkesager til butikkernes 
kommende tiltag. Møderne bruges også til 
erfaringsudveksling med andre frivillige. 

Nytår/Nytårsløb i København
Änglamark inviterer til nytårsløb for hele 
familien 31. december i Fælledparken i 
København. Løbet har distancer for hele 
familien – børnene kan løbe to kilometer, 
alle kan vælge mellem fem, ti og 21,1 
kilometer. 

Januar/Økologiens år
I år kan det røde Ø-mærke, der er på 
økologiske produkter, fejre 25-års jubilæum. 
I Coop fejrer vi hele året økologien – i januar 
særligt med fokus på æbler og kartofler. Mange 
lokale butikker indbyder til aktiviteter omkring 
økologi i januar. 

Masser af vin og 
inspiration
Whisky, champagne og vin fra 
Veneto i Italien. Det er tre af 
emnerne i det aktuelle 
nummer af Coops vinmagasin 
Vin & Co. Herudover finder du 
inspiration, anmeldelser af vin 
og madopskrifter. Magasinet er 
udgivet af Coop, og du kan 
gratis hente det i vinafdelingen 
i Kvickly, SuperBrugsen og 
Dagli’Brugsen. 

Flere unikke 
varer i Coop
Sammen om bedre mad. Så-
dan lyder Coops mission, og på 
hylderne i supermarkedet skal 
der være et mere spændende 
udvalg, flere unikke varer og 
flere varer fra lokale leverandø-
rer. Hold øje med hylderne i din 
butik i løbet af året. 

Mindre madspild 
i Coop
Coop har sat sig for at smide 
mindre mad ud fra butikkerne, 
og i perioden januar til sep-
tember i 2014 faldt madspildet 
i Coop med næsten ti procent. 
Omregnet betyder det, at 
250.000 færre pakker kød og 
500.000 færre pakker brød er 
blevet kasseret. Coop sætter 
blandt andet prisen ned på va-
rer, som nærmer sig sidste 
salgsdato eller mindst holdbar 
til-datoen. 

?

Hvorfor skal  
Samvirke pakkes ind?

Jeg læser Samvirke med stor fornøjelse hver 
måned. I november blev jeg trist over at 
erfare, at magasinet er indpakket i plastik, 

hvilket er fuldstændigt i strid med de miljømæssige 
tanker i min verden. Jeg var så naiv, så jeg troede, Coop 
og Samvirke gik ind for at minimere ressourcespild, 
denne vildfarelse er slut for mit vedkommende. 
F L E M M I N G  B J E R G G A A R D

SVAR fra Kristian Herlufsen, journalist, Samvirke:
Vi er opmærksomme på at belaste miljøet mindst 
muligt. Det er blandt andet derfor, at Samvirke er 
miljømærket, og at papiret er FSC-mærket. Når bladet 
af og til er folieret, skyldes det, at vi har brug for at sende 
et brev med til abonnenterne eller i dette tilfælde, at en 
annoncør har betalt for folieringen for at kunne sende en 
kuvert med et rejsetilbud ud med bladet. Plastikken er 
forholdsvis miljøvenlig, omend det altid ville være mest 
miljøvenligt, hvis man ingen plastik brugte. Plasten er 
en form for genbrugsplat, der nemt nedbrydes i naturen 
uden udledning/ophobning af farlige stoffer. Samtidig vil 
plasten, såfremt den ender på forbrændingsanlægget, 
alene omdannes til vand og ilt.

D E T  S K E R  T I L  V I N T E R

Månedensvinder!
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                         Husk rejsekoden: SAMVIRKE for at få specialprisen

Glade dage 
 ved Rhinen

Ringhotel Central ��� i Rüdesheim, Sydtyskland 
Det traditionsrige hotel ligger i hjertet af den charmerende, lille vinby Rüdesheim 
direkte ved Rhinen. Her kan man nyde et godt glas vin og den hyggelige atmosfære 
i den populære og velbesøgte vinby – især Drosselgasse har en skøn atmosfære, 
hvor musik, vinbarer og værtshuse skaber stemning. Og en tur en tur langs Rhinen 
byder på majestætiske slotte, gamle borge, frodige vinmarker og maleriske landsbyer.

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 4 x 3-retters middag
• 1 velkomstdrink

Ta’ vennerne 
med

Vi er eksperter 
i grupperejser.

Ring og hør nærmere.Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Børnerabat gælder ved 2 voksne. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Forbehold for trykfejl og udsolgte datoer. 

Pris med rejsekode

2.149,-
pr. person i dobbeltværelse 

Pristillæg 19.4.-23.10.: 250,-

Bestil på  www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Åbent hverdage kl. 8-17.

Pris med rejsekode fra

1.449,-
pr. pers. i dbl.vær. 

Arcona Hotel Baltic ����

3 nætter inkl. 2 x 2-retters middag, happy 
hour, rabat på bl.a. bowling, greenfee og entre til vandland

Stralsund og Rügen

Pris med rejsekode fra

1.299,-
pr. pers. i dbl.vær. 

Upstalsboom Hotel Friedrichshain ����

3 nætter inkl. morgenbuffet icentrumkvarteret 
Friedrichshain med let adgang til alle kendte seværdigheder

Berlin bag facaden

2 nætter inkl. 1 x 2-retters middag med kaffe 
i centrum af domkirkebyen Lund

Pris med rejsekode

1.199,-
pr. pers. i dbl.vær. 

Grand Hotel Lund ����

Lunds fi neste hotel

Kun få km fra både den italienske og schweiziske 
grænse ligger hotellet i den gamle fæstningsby 
Nauders. Alpelandet danner en fantastisk kulisse 
omkring omkring en afslappende ferie med swim-
mingpool, lækre middage og et væld af aktiviteter.

Valgfri ankomst i perioden 13.6.-20.9.2015. 

Pris med rejsekode

3.499,-
pr. person i dbl.vær. 

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
•  7 x 4-retters middag 

inkl. salatbuffet
•  1 x Summer Card 

oplevelseskort, som 
giver rabat på eller 
gratis entre til flere 
aktiviteter i området

Naturskønne Tyrol
Hotel Margarete Maultasch ���� i Østrig

3 nætter 1.499,- 
4 nætter 2.099,-

3 børn 0-6 år gratis.
2 børn 7-13 år ½ pris.
Maks. 2 opredninger 

i alt pr. værelse. 

Den gamle saltvej mellem Lüneburg og Lübeck 
går gennem Mölln og har kastet glans og stem-
ning over byen, som endnu i dag er en levende 
og aktiv by med masser af moderne butikker 
gemt bag originale bindingsværksfacader. 

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag
• 1 velkomstdrink

Idyl ved Mölln
Hotel Waldhof ���� i Schleswig-Holstein

2 nætter 849,-  
1 barn 0-5 år gratis.

2 børn 6-14 år ½ pris. 

Pris med rejsekode

1.199,-
pr. pers. i dbl.vær. 

Fyn er fuld af eventyrlige oplevelser hele året rundt. I bor 
på moderne, centrumhotel lige ved 
siden af Krøyers Have og kun 500 m 
fra Svendborg Lystbådehavn.
Valgfri i perioden 4.1.-19.6.2015. 

• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag

Miniferie på Sydfyn

Best Western Hotel Svendborg ����

Ekstranat med 
morgenbuffet 349,-

1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris. 

Pris med rejsekode

1.149,-
pr. person i dbl.vær. 

Flere hoteller, ankomster og billeder! 
Brug rejsekoden SAMVIRKE på www.happydays.nu

Kurafgift EUR 2,- pr. person over 14 år pr. døgn.

Rejseklubben®

.nu

®

.nu
Rejseklubben

Rejseklubben®

.nu
Rejser medglæ

de

Rejser medglæ
de

®

.nu
Rejseklubben

Rejseklubben®

.nu
Rejser med

glæ
de

Rejser med
glæ

de

®

.nu
Rejseklubben

Rejser med glæ
de

Kør selv-ferie med

Ankomster i perioden 
7.1.-13.12.2015 
(se præcise datoer på 
www.happydays.nu)

BESTIL SOMMERFERIEN NU

Ændringsgaranti kun 99,-
Du kan ændre dato og hotel
helt frem til 30 dage 
før ankomst.
Gebyret betales 
kun ved ændring.

Pris med rejsekode

2.149,-

Ændringsgaranti kun 99,-
Du kan ændre dato og hotel
helt frem til 30 dage 
før ankomst.

kun ved ændring.

Ankomst søndage i perioden 8.3.-15.11.2015. 
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opskrifter

SAGAEN OM

SKYR
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De små hårdføre islandske køer 
findes i 323 farvekombinationer.   

På billedet er det de store kalve. 
Dyrene får først navne, når de har 

kælvet og er blevet til køer, der 
giver mælk. Handyrene får ikke 

navne. De bliver spist

Búðardalur. Islændingene 
er vilde med skyr, og 
det var deres forfædre, 
vikingerne, også. Vi 
kigger nærmere på 
det sagnomspundne 
surmælksprodukt
TEKST: LIV MYGIND • FOTO: KRISTJÁN MAACK OG 
LINE FALK • OPSKRIFTER: MARIA MELDGAARD
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opskrifter

 De stejle bakker tårner sig op 
mod nord og syd, mod vest 
kan fjordens vand skimtes, 
og mod øst strækker fjel-

det Baula sine hvidklædte tinder mod 
himlen. Her ligger Þorgrímur Einar 
Guðbjartssons og Helgu Elínborgar 
Guðmundsdótturs kongerige. En stald 
med 60 køer, et mejeri og en butik. Alt 
sammen under samme tag. De godt 
1000 m2 ligner et dukkehus i de enor-
me omgivelser, hvor en for længst smel-
tet gletsjer har dannet den flade grønne 
slette mellem bjergene.

»Velkommen til vores guldmine,« si-
ger Einar Guðbjartsson og slår dørene 
op til staldene. Køernes farver varierer 
fra rødbrune tigerstriber til sortbro-
gede samt røde køer med hvide striber 
langs rygsøjlen og hvide ben. I alt fin-
des de små hårdføre islandske køer i 
323 farvekombinationer.

Erpsstaðir i Búðardalur ligger i det 
nordvestligste hjørne af Island. Denne 
afsidesliggende halvø ligner et meget 
forgrenet gevir med sine 50 fjorde, der 
skærer sig ind i landskabet. Og her bli-
ver der produceret skyr hver mandag 
efter den gamle metode.

Vikingerne tog allerede i 900-tallet den hvide faste 
ostelignende skyr med til Island. Dengang havde man 
ikke køer på Island, så skyr blev lavet af fåremælk. Det 
var egentlig et restprodukt, der opstod, når vikingerne 
drænede skummetmælk og udskilte vallen, der blev 
brugt til at konservere kød i. Men skyr blev med tiden 
en populær spise, kan man læse i de gamle sagaer, hvor 
skyr dukker op adskillige steder: når Egil Skallagrims-
son serverer skyr for sin fjende Ármóður og spiser og 
drikker hele natten, indtil Egil brækker sig ud over Ár-
móður, når Gisli Surssons far gemmer sig i vallen fra 
skyr, og når Grettir Ásmundarson får smidt en pose 
skyr efter sig under et slagsmål. De fleste sagaer er 
skrevet om tiden fra år 930 til 1030 og vidner om en 
lang og trofast islandsk skyrkultur, som ikke er svæk-
ket med årene.

»Alle elsker skyr i Island,« siger Einar Guðbjartsson. 
Skyr bliver spist til morgenmad med blåbær, til 

frokost med fløde og sukker, som snack på farten, i 
smoothies, i sovsen til aftensmaden og til dessert – i 
alt fra kage til 
chokolade eller 
som is. Og det 
skorter ikke på 
gode grunde til 
at indtage denne 
sagnomspundne 
yoghurt: De unge 
islandske drenge 
spiser skyr for at 
få store muskler af 
de mange protei-
ner. De slanke kvinder spiser skyr, fordi det mætter og 
næsten ikke feder. De ældre spiser det for at få stærke 
knogler af det høje kalciumindhold. 

Den faste yoghurt, der mejeriteknisk set er en ost, 
har også taget danskerne med storm. 

Det begyndte med at være en kvindespise. Men 
efterhånden er mænd og specielt yngre mænd også 
kommet med på skyrvognen. I 2006 var det nærmest 

Einar 
Guðbjartsson og 
Helgu Elínborgar 
Guðmundsdóttur 
mødte hinanden, 
som børn. 
Allerede dengang 
erklærede Einar 
sin kærlighed til 
Helgu og sagde, at 
han ville gifte sig 
med hende, når 
de blev voksne. 
Som 21- og 
22-årige blev de 
et par. Nu har de 
fem børn, 60 køer 
og en hund, der  
hedder Bella

Einar 
Guðbjartsson 

tjekker, om 
skyren har den 

rigtige konsi-
stens. I Island 

griner de, når de 
hører, hvordan 
danskerne ud-
taler skyr. Når 
det udtales på 

islandsk, lyder y 
som et i

 Andre ser bjergene som 
irriterende bakker, man skal 
over for at fange sine får. 
Men jeg kan lide at vandre, 
så jeg holder af vores bjerge
Helgu Elínborgar Guðmundsdóttur
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1. Krydr kødet med salt og peber, og gennemsteg det i 
smør og olie på en pande i cirka 20 minutter.
2. Rør tomatkoncentrat sammen med resten af 
ingredienserne, og lad dem stå i stuetemperatur, imens du 
tilbereder resten af maden.
3. Kog pastaen efter anvisning.
4. Tag kødet fra panden, og svits miniforårsløg heri i et 
minut.
5. Hæld lidt af det kogende pastavand herpå, og lad simre 
i et minut.
6. Afdryp pastaen, og server den med kød i skiver, forårsløg 
og tomatcreme.

STEGT SVINEMØRBRAD MED TOMATCREME
Skyr og tomat smager herligt sammen.

(Til 4 personer)

1 svinemørbrad
Salt og peber
Smør og olie

1 stor dåse (140 g) tomatkoncentrat
1 dl hakkede soltørrede tomater i olie

1½ dl skyr
1 tsk. akaciehonning

300 g pasta, for eksempel pappardelle
300 g miniforårsløg
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opskrifter

NIGELLA FLUTES 
MED COURGETTE OG SKYR

På billedet serveret med hytteost og råkost.

(Til 8 flutes)

50 g smør
3 dl kogende vand

2 dl skyr
50 g gær

200 g revet courgette
1 tsk. fint salt

200 g fuldkornshvedemel
500 g hvedemel

DRYS: 
2 spsk. nigellafrø

et ukendt produkt i Danmark, men i 
dag spiser mere end seks procent af de 
danske kvinder skyr i løbet af en gen-
nemsnitlig dag. Salgstallene er også 
eksploderet. I dag er der 40 forskellige 
skyrprodukter på Coops hylder, og de 
seneste år er salget mere end fordoblet 
fra år til år.

Det tager et døgn. Som i en islandsk saga 
præsenterer Einar Guðbjartsson sine 
køer ved navn og nævner også navnene 
på deres mødre og eventuelt bedstemød-
re. Han kan hver eneste kos stamtræ i ho-
vedet og fortæller, at deres yngste datter 
har givet koen Hallo Kitty dens navn, og 

1. Kom smør i en skål, og hæld kogende vand herpå. 
2. Lad smørret smelte. Rør herefter skyr heri.
3. Smuldr gæren, og rør den ud i den lune blanding.
4. Rør courgette, salt, fuldkornshvedemel og halvdelen 
af hvedemelet heri, og rør rundt. Tilføj resten af melet lidt 
efter lidt.
5. Form dejen til en kugle og lad den hæve i 40 minutter 
under et viskestykke.
6. Tag dejen op på bordet, og del den i otte stykker. Rul 
dejstykkerne til tynde pølser.
7. Læg nu dejen på to bradepander med bagepapir, 
hvis du har en varmluftovn, hvor varmen fordeler sig 
jævnt, eller tæt sammen på en bradepande, hvis du 
ikke har varmluftsovn. Her kommer brødene til at flyde 
lidt sammen, men pyt, de er nemme at brække fra 
hinanden.
8. Lad brødene hæve i 30 minutter.
9. Sæt varmluftsovnen på 160 grader. Eller en 
almindelig ovn på 175 grader. Pensl flutene med vand, 
og drys med nigellafrø.
10. Bag flutes i cirka 35 minutter. Tag flutene ud, og 
afkøl dem på en rist. Server dem gerne lune.



CHOKOLADE-
MOUSSE MED  
HINDBÆR OG 
SKYR
En lettere udgave af den 
klassiske chokolademousse.  
Vi bruger friske æg, 
pasteuriserede æg kan  
også bruges.

(Til 4 personer)

100 g mørk chokolade
2 æg
1 dl sukker
1½ dl piskefløde
2 dl skyr
125 g hindbær
PYNT:
Høvlet mørk chokolade

1. Kom chokoladen i en skål, og 
smelt den over et vandbad.
2. Del æggene i blommer og hvider. 
Kom sukker i skålen med blommer, 
og pisk dem sammen. Vend den 
lune chokolade heri.
3. Kom skyr i en skål, og vend den 
med mosede hindbær. Vend den i 
chokolademassen.
4. Pisk fløden til skum, og vend 
det i.
5. Pisk æggehvider til skum og 
vend dem i.
6. Kom moussen i en mindre skål 
eller et glas. Dæk moussen med 
film, og stil den i køleskabet i 3-4 
timer.
7. Pynt chokolademoussen med 
chokolade og server. 

at koen Karoline er opkaldt efter naboen, der engang fandt 
den, da den lå nyfødt ude i bjergenes høje græs.

Køerne bliver malket af en stor robot, og de kan selv 
bestemme, hvornår de vil malkes. De lader sig typisk 
malke tre gange om dagen. Først finder et rødt lazerlys 
hver pat og rengør den, og så sætter robotten sugekop-
per på hver af de fire patter. Robotten udstøder taktfaste 
klirrende lyde, og et display viser, hvor meget mælk den 
har tappet.

»Den kliklyd, du hører, er mønterne, der falder ned i 
pengetanken. Ha ha ha. Jeg er Joakim von And,« siger Ei-
nar Guðbjartsson og griner. Han kigger gennem det store 
vindue, hvor han fra stalden kan se ind i butikken og vi-
dere ind i mejeriet.

Et øjeblik efter er han trukket i det hvide mejeritøj og 
går i gang med dagens skyrproduktion. 

SPECIALPRIS
Fra kr. 8.798,-

Pris pr. person ved to personer

Rekvirér dag-til-dag program for turene:

Tlf. 76 12 52 51
lisbeth@tidtilro.dk

Hverdage 09.00-16.00. Læs mere på tidtilro.dk

Teknisk arrangør: Tid til ro A/S
Medlem af Rejsearrangørforeningen og tilsluttet Rejsegarantifonden nr. 930.

TID TIL RO PÅ KRETA
Økologi, udfl ugter og dansk rejseleder

Alt dette er inkluderet i prisen:
· Flybillet fra Billund eller Kastrup til Kreta t/r, samt transfer
· Modtagelse i lufthavnen på Kreta af vores danske personale
· 7 nætter på det naturskønne Enagron Eco Mountain Retreat
· Indkvartering i skønne rustikke stenhuse med eget bad og toilet
· 7 gange økologisk morgenbuffet
· 7 gange aftensmad bestående af 3-retters menu med økologiske råvarer
· Vin og vand til maden om aftenen
·  Alle måltider tilberedes efter gamle kretanske opskrifter og der 
anvendes primært økologiske råvarer, hvoraf de fl este dyrkes på stedet

· Aftensol og champagne ved den storslåede udsigt fra Agioi Apostoloi
· Introduktion til mindfulness og meditation
·  Temaforedrag med dansk foredragsholder 

(Se liste med temaer på www.tidtilro.dk)
· Daglig afspænding og meditation (guidet)
· Mindful yoga (alle niveauer)
·  Individuelle opmærksomheds- og nærværsøvelser i naturen
· Guidede vandreture i den uspolerede natur i bjergene
·  Guidet vandretur til det lokale kloster inkl. let frokost
·  Botanisk vandring med fokus på stedets mange krydderurter 

og deres medicinske virkning, samt efterfølgende tebrygning og 
tesmagning

· Frokost i bjergene hos de lokale hyrder
·  Dansk rejseleder og dansk mindfulness-instruktør 

under hele opholdet

Afgang fra Billund eller Kastrup hver 
fredag fra april til oktober 2015.fredag fra april til oktober 2015.

NYHED
Yoga og 

temauger
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opskrifter
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Det tager mellem 24 og 30 timer at lave skyr. Mælken op-
varmes til cirka 40 grader, fløden skimmes fra, og skum-
metmælken løber hen i en stor tank. Skummetmælken 
bliver pasteuriseret ved 80 grader. Derefter nedkøles 
den til 42 grader, og Einar tilsætter en skefuld skyr fra 
sidste uges skyrproduktion, så noget af den unikke og 
levende mælkesyrekultur får lov at leve videre i den nye 
skyr. Derefter hælder Einar Guðbjartsson en fjerdedel 
dråbe osteløbe i tanken, det får mælken til at koagulere.

Nu får skummetmælken lov at koagulere i 4-6 ti-
mer og nedkøles til 10 grader. Den tykmælkstykke 
skyr fyldes i fugtige stofposer, der er syet af Einar 
Guðbjartssons mor. Den friske og 
lidt sure duft af yoghurt slår op 
mod ansigtet, når den hvide masse 
plasker ned i poserne.

»Når skyr laves industrielt, pres-
ser man typisk vallen ud af yoghur-
ten, som når man laver kaffe på en 
stempelkande. Men her får vallen 
lov at løbe langsomt fra,« siger Einar 
Guðbjartsson.

Nu skal poserne drænes. De ligger koldt, og vallen lø-
ber de næste 12-14 timer ud af stoffet. Selvom vallen 
løber fra, forsvinder proteinerne ikke, og slutproduk-
tet har 17 procent protein. Einar Guðbjartsson vender 
poserne en gang i timen og tjekker jævnligt konsisten-
sen. Den islandske skyr er mere fast end den danske ef-

terligning. En skefuld tages op af posen 
og nærstuderes. Han vil helst stå tilbage 
med en ren ske, når han slår skyren til-
bage i posen, og den skal helst ikke ef-
terlade sig hvide striber på skeen. Men 
Einars skyr skal ikke være så fast, som 
man traditionelt lavede den for et par 
årtier siden. Den gang var skyr skære-
fast og kunne købes i stykker som smør.

Einar Guðbjartssons skyr pasteurise-
res ikke anden gang. Når først den har 
fået sin faste form, får mælkesyrebakte-

rierne lov at leve videre.
»Vi bevarer mælkesyrebak-

terierne, fordi det er sundt 
for tarmen. Den industrielle 
skyr, vi kan købe i Island, og 
som I kan købe i Danmark,  
er pasteuriseret og uden le-
vende mælkesyrebakterier,« 
siger Einar Guðbjartsson.

Om sommeren arbejder 
Einar Guðbjartsson og hustruen Helgu 
Elínborgar Guðmundsdóttur 16 timer i 
døgnet, og børnene hjælper også til med 
at passe butikken og meget andet. Men 
der bliver også af og til tid til at klatre 
op på de nærliggende bjerge og nyde 
udsigten over fjordene. •

BANANKAGE 
TOPPET MED 
SKYR 
Server kagen til søndags-
brunch eller til eftermiddagste.

(Til 8 personer)

50 g honning
75 g sukker
2 æg
1¼ dl solsikke- eller 
vindruekerneolie
80 g grahamsmel
100 g sigtemel
2 tsk. ingefær
2 tsk. kanel
1 tsk. bagepulver
125 g gulerod
125 g banan
30 g hakkede valnødder
75 g rosiner
CREME: 
200 g skyr
200 g mascarponeost
TOPPING:
Ananas 
Banan
Citronverbena eller 
citronmelisse

1. Sæt ovnen på 175 grader.
2. Smør en mindre 
rugbrødsform eller 
sandkageform. Drys med mel.
3. Kom honning, sukker og æg 
i en skål, og pisk blandingen 
godt sammen. Pisk æggene 
heri, og tilføj olien.
4. Bland mel, krydderier og 
bagepulver sammen, og vend 
dem i æggeblandingen.
5. Riv gulerødder fint, og vend 
dem i sammen med moset 
banan, nødder og rosiner.
6. Kom dejen i formen og 
glat den ud. Bag kagen i 50 
minutter. Tag kagen ud, og afkøl 
den helt.
7. Rør skyr og mascarpone 
sammen, og fordel den over 
kagen. Dekorer kagen med 
frugt og urter. 

 Her kan 
vi kun lave ny 
skyr ved hjælp 
af den gamle

Einar Guðbjartsson

Helgu fodrer køerne. Men 
parret skal ikke længere op 
klokken fem om morgenen 
for at malke. Det klarer den 
nyindkøbte malkerobot 
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mad
REDIGERET AF: INGER ABILDGAARD

Medlemstilbuddene gælder fra 26. december t.o.m. 31. januar 2015 - så længe lager haves

MEDLEMSPRIS 799,-
Medlemsrabat 200,-

MEDLEMSPRIS 999,-
Medlemsrabat 300,-

MEDLEMSPRIS 1.499,-
Medlemsrabat 500,-

MEDLEMSPRIS 299,-
Medlemsrabat 200,-

Mikado skammel
Klassisk møder moderne – og 
skaber et fuldendt let look med 
skandinaviske undertoner.
Pris ikke-medlemmer 999,- 

Vælg mellem:
Bierzo
Intens og aromatisk med frisk 
og frugtig efterklang.

Toro
En eksplosion af duftaromaer 
med fyldig og krydret smag.

Literpris v/ medlemstilbud 99,77
Pris ikke-medlemmer 899,- 

Mikado stol
En let og dynamisk fortolkning
af  den klassiske pindestol
– med sædet som samlende 
element for ryg og ben. 
Pris ikke-medlemmer 1.999,- 

Mikado barstol
Smukt snedkerarbejde i fuldendt 
design – anerkendt for sin solide 
konstruktion og lette ydre.
Pris ikke-medlemmer 1.299,- 

Poul M. Volther C28 
– til 8 eller 12 personer
Klassisk og geometrisk spisebord 
– af møbelarkitekten, der dyrkede 
det funktionelle formsprog.
Fås i fl ere træsorter og størrelser.  
Tillægsplader kan tilkøbes.
Pris ikke-medlemmer fra 1.199,- 

MEDLEMSPRIS 4.999,-
Medlemsrabat 2.000,-
Til 8 personer
Pris ikke-medlemmer 6.999,- 

MEDLEMSPRIS 7.999,-
Medlemsrabat 2.000,-
Til 12 personer
Pris ikke-medlemmer 9.999,- 

NYE TONER I JANUARI JANUARI JANUARI JANUAR
MIKADO - designet for FDB møbler i 1986 MIKADO - designet for FDB møbler i 1986 MIKADO - designet for FDB møbler i 1986 MIKADO - designet for FDB møbler i 1986 MIKADO - designet for FDB møbler i 1986 
af Johannes Foersom og Peter Hiort-Lorenzenaf Johannes Foersom og Peter Hiort-Lorenzenaf Johannes Foersom og Peter Hiort-Lorenzenaf Johannes Foersom og Peter Hiort-Lorenzenaf Johannes Foersom og Peter Hiort-Lorenzen

*Til dit hjem eller 700 Coop-butikker – undtagen varer leveret med fragtmand

Vælg mellem:
Carmenere
Smagfuld chiliensk rødvin med 
god bærsammensætning.

Cabernet Sauvignon
Blød og afrundet rødvin fra det 
kendte Central Valley i Chile

Sauvignon Blanc
Frisk citrussmag – på unikke 
Sauvignon Blanc-druer.

Literpris v/ medlemstilbud 55,33
Pris ikke-medlemmer 399,- 

Solo Rosso Negroamaro
Primitivo
Smagfuld powervin fra det 
sydlige Italien. 

Literpris v/ medlemstilbud 66,44
Pris ikke-medlemmer 499,- 

6 FLASKER

6 FLASKER

6 FLASKER

FRI 
FRAGT 

ved køb 
over 400 kr.*

D� e �  � � r på � � � 
Brug dine point på 
coop.dk. Du kan 
betale helt eller delvist 
– alle årets dage.

 
 

Medlemsnummer 12345678
Julie Sommersted

Unikke spanske 
rødvine fremstillet 
af de prisvindende 
danske Tofterup 
vinbrødre.

MEDLEMSPRIS   249,-
Medlemsrabat   150,-
Agustinos fra ChileMEDLEMSPRIS 449,-

Medlemsrabat 450,-
Viña Altamar

60757_Samvirke_JANUAR_NN2.indd   1 04/12/14   12.56

 Smør brødet med flødeost og 
anret madderne med avocado, 
snittet grønkål, snittet løg,  
ristet løg og mayonnaise, så de 
bliver til fine stykker smørre-
brød. 
 Hvis de ikke skal spises lige 
med det samme, er det godt at 
dryppe lidt citron på avocadoen.

Rugbrød

Flødeost 

Avocado

Snittet grønkål

Lidt mayonnaise

Snittet rødløg

Ristet løg

Godt med grønt til dem, 
der er blevet kødtrætte i julen

Vidste du, at...
det er en skrøne, at det betyder noget 
for tømmermændene, om man 
drikker øl før vin eller omvendt. Det, 
der betyder noget, er, om man har 
drukket en masse forskellig alkohol, 
så kroppen får flere forskellige stoffer, 
den skal nedbryde. 

Kilde: Janne Tolstrup, forskningsleder  
på center for Alkoholforskning ved  
Syddansk Universitet

Så meget flæsk spiser  
sjællænd erne uden for København 

mere end landsgennemsnittet.
Kilde: Coop Madometer

40%

 Måltidet skal være en 
tidslomme, en fabel, et 

eventyr, når I nu har  
så travlt. Måltidet er  

en hymne til livet.  
Syng nu med, mand! 

Søren Gericke, kok

Hvis du nipper 
til snapsen i 
stedet for at 
sluge den i én 
mundfuld, får 
du alle smags-
nuancerne og 
aromastof-
ferne med.

Saftigt køkken
Claus Holm laver sulemad af flæsk, pølse, 
koteletter og lammesteg, så safterne sti-
ger, og sokkerne blæser af af bare begej-
string hos Christian Bitz, der har skrevet 
forord til Claus Holms bog: Mænd i køk-
kenet. Der er flæskesteg, kåldolmer, svi-
nemørbrad, lammeskank, kalveschnitzel, laks, 
and og alt det gode, der næsten ikke kan slå fejl, og så-
mænd også et par opskrifter på grød, brød og bygotto. Det 
er opskrifter, som kalder på komfur og jerngryde. 

U D E N  K

Ø
D

smørrebrød
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MEDLEMSPRIS 799,-
Medlemsrabat 200,-

MEDLEMSPRIS 999,-
Medlemsrabat 300,-

MEDLEMSPRIS 1.499,-
Medlemsrabat 500,-

MEDLEMSPRIS 299,-
Medlemsrabat 200,-

Mikado skammel
Klassisk møder moderne – og 
skaber et fuldendt let look med 
skandinaviske undertoner.
Pris ikke-medlemmer 999,- 

Vælg mellem:
Bierzo
Intens og aromatisk med frisk 
og frugtig efterklang.

Toro
En eksplosion af duftaromaer 
med fyldig og krydret smag.

Literpris v/ medlemstilbud 99,77
Pris ikke-medlemmer 899,- 

Mikado stol
En let og dynamisk fortolkning
af  den klassiske pindestol
– med sædet som samlende 
element for ryg og ben. 
Pris ikke-medlemmer 1.999,- 

Mikado barstol
Smukt snedkerarbejde i fuldendt 
design – anerkendt for sin solide 
konstruktion og lette ydre.
Pris ikke-medlemmer 1.299,- 

Poul M. Volther C28 
– til 8 eller 12 personer
Klassisk og geometrisk spisebord 
– af møbelarkitekten, der dyrkede 
det funktionelle formsprog.
Fås i fl ere træsorter og størrelser.  
Tillægsplader kan tilkøbes.
Pris ikke-medlemmer fra 1.199,- 

MEDLEMSPRIS 4.999,-
Medlemsrabat 2.000,-
Til 8 personer
Pris ikke-medlemmer 6.999,- 

MEDLEMSPRIS 7.999,-
Medlemsrabat 2.000,-
Til 12 personer
Pris ikke-medlemmer 9.999,- 

NYE TONER I JANUARI JANUARI JANUARI JANUAR
MIKADO - designet for FDB møbler i 1986 MIKADO - designet for FDB møbler i 1986 MIKADO - designet for FDB møbler i 1986 MIKADO - designet for FDB møbler i 1986 MIKADO - designet for FDB møbler i 1986 
af Johannes Foersom og Peter Hiort-Lorenzenaf Johannes Foersom og Peter Hiort-Lorenzenaf Johannes Foersom og Peter Hiort-Lorenzenaf Johannes Foersom og Peter Hiort-Lorenzenaf Johannes Foersom og Peter Hiort-Lorenzen

*Til dit hjem eller 700 Coop-butikker – undtagen varer leveret med fragtmand

Vælg mellem:
Carmenere
Smagfuld chiliensk rødvin med 
god bærsammensætning.

Cabernet Sauvignon
Blød og afrundet rødvin fra det 
kendte Central Valley i Chile

Sauvignon Blanc
Frisk citrussmag – på unikke 
Sauvignon Blanc-druer.

Literpris v/ medlemstilbud 55,33
Pris ikke-medlemmer 399,- 

Solo Rosso Negroamaro
Primitivo
Smagfuld powervin fra det 
sydlige Italien. 

Literpris v/ medlemstilbud 66,44
Pris ikke-medlemmer 499,- 

6 FLASKER

6 FLASKER

6 FLASKER

FRI 
FRAGT 

ved køb 
over 400 kr.*

D� e �  � � r på � � � 
Brug dine point på 
coop.dk. Du kan 
betale helt eller delvist 
– alle årets dage.
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220,-
MEDLEMSRABAT

MEDLEMSPRIS 379,-
Medlemsrabat 220,-
Barbermaskine
Følger konturerne på ansigt og hals - inkl. 
Super Lift & Cut for ekstra tæt barbering. 
Model HQ6925/16.  
Pris ikke-medlemmer 599,- 

MEDLEMSPRIS 269,95
Medlemsrabat  230,-
Stavblender med minihakker
Køkkenhjælper i super kvalitet - Inkl. 600 ml 
bæger, piskeris og 350 ml minihakker. 
450 W. MR320 Omelette.
Pris ikke-medlemmer 499,95 

MEDLEMSPRIS 899,-
Medlemsrabat 800,-
Poseløs støvsuger
Støjsvag, 1600 watt sugestyrke, teleskoprør 
med individuel indstilling og mundstykker til 
alle gulvtyper. Energiklasse C. Model Infi nity 
Rebel51. Pris ikke-medlemmer 1.699,-

MEDLEMSPRIS 399,-
Medlemsrabat 300,-

MEDLEMSPRIS 1.899,-
Medlemsrabat 600,-

Vakuummaskine
Perfekt til sous vide - samt til marinering 
og opbevaring af madvarer.
Pris ikke-medlemmer 699,- 

Sous Vide tilbereder
Altid mørt kød samt velsmagende fi sk og 
grøntsager. Nedsænkes i gryder på min.
10 liter. Model Immersion Cooker.
Pris ikke-medlemmer 2.499,- 

Medlemstilbuddene gælder fra 26. december t.o.m. 31. januar 2015 - så længe lager haves

MEDLEMSPRIS 399,-
Medlemsrabat 300,-
Badevægt med kropsanalyse
Flot og ekstra bredt glasdesign - Inkl. krops-
analyse og BMI-beregning. Model BG51 
med 5 års garanti. Pris ikke-medlemmer 699,- 

700,-
MEDLEMSRABAT

MEDLEMSPRIS 2.799,-
Medlemsrabat 700,-
Slowjuicer - by Kuvings
Juiceren over alle juicere 
- Inkl. stort indføringsrør og tilbehør til 
smoothie, is og sorbet.
Pris ikke-medlemmer 3.499,- 

MEDLEMSPRIS 299,95
Medlemsrabat 200,-
Varmetæppe
Blød øko-tex fl eecekvalitet. Perfekt senge-
varmer på en kold vinteraften. Model TS19.
Pris ikke-medlemmer 499,95 

MEDLEMSPRIS 399,-
Medlemsrabat 200,-
Mikrobølgeovn
God og solid mikroovn - Inkl. optøning og 
børnesikring. Model Aurora - 700 watt. 
Pris ikke-medlemmer 599,- 

 Anbefalet af
Danmarks 

førende 
juicemester

Mads Bo, 
High on Life

MEDLEMSPRIS 379,-
Medlemsrabat 220,-
Barbermaskine
Følger konturerne på ansigt og hals - inkl. 
Super Lift & Cut for ekstra tæt barbering. 

MEDLEMSPRIS 299,95
Medlemsrabat 200,-

� �  
� � � 

T�  � � e, 
� � � � , �  
�   � � 

MEDLEMSPRIS 269,95
Medlemsrabat  230,-

MEDLEMSPRIS 499,-
Medlemsrabat 1.500,-
Steel Line Mat bestiksæt
Flot klassisk design af Henning Seidelin. 
16 dele i gaveæske. 
Pris ikke-medlemmer 1.999,- 

MEDLEMSPRIS 499,-

Læs mere 
om Sous Vide
metoden på 

coop.dk/bolig

MEDLEMSPRIS 1.899,-

coop.dk/bolig

1.100,-
MEDLEMSRABAT

75%
MEDLEMSRABAT

C

MEDLEMSPRIS 399,-
Medlemsrabat 300,-
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MEDLEMSPRIS FRA 179,95
Medlemsrabat op til 200,-
Lamper
Smukke danske designerlamper - se hele udvalget på coop.dk/bolig.
Pris ikke-medlemmer fra 299,95

MEDLEMSPRIS FRA 699,-
Medlemsrabat 900,-

MEDLEMSPRIS 199,95
Medlemsrabat op til 250,-

Comfort Moskus helårsdyne
Blød og luftig luksusdyne med højeste bæreevne, allergivenlige dun 
og 100 % bomuldsvår. 135 x 200 eller 135 x 220 cm.
Pris ikke-medlemmer fra 1.599,-

FRI 
FRAGT 

ved køb 
over 400 kr.*

*Til dit hjem eller 700 Coop-butikker 
– undtagen varer leveret med fragtmandD� e �  � � r på � � � Medlemstilbuddene gælder fra 26. december t.o.m. 31. januar 2015 - så længe lager haves

Coffee Cup 6-pak
Funky design i mange farver og størrelser. 
Se hele udvalget på coop.dk/bolig   

Sengesæt i bomuldssatin
Skønt blødt sengesæt med smart lynlås og antikrøl-behandling. 
Leveres i fi n stofpose. Fås i 140 x 200 og 140 x 220 cm. 
Pris ikke-medlemmer fra 399,95 

800,-
MEDLEMSRABAT

MEDLEMSPRIS   1.699,-
Medlemsrabat      800,-
Overlockmaskine
Syr og tilskær på én gang. 
Med 5 sømme og differentialtransport 
for glat og fl ad søm - selv i strækstoffer. 
Model 14SH654. Pris ikke-medlemmer 2.499,- 

MEDLEMSPRIS FRA 249,-
Medlemsrabat op til 350,-
Infi nty Light
Det smukke behagelige lys synes at fortsætte i det uendelige. 
Til 3 eller 5 fyrfadslys. Pris ikke-medlemmer fra 499,95 

I år vil jeg hygge mere, sove bedre, sy nyt tøj, gøre 
noget godt for mig selv, drikke sund juice og lave 
gourmetmad derhjemme

50%
MEDLEMSRABAT

NYTÅRSFORSÆTTER?

� � -� øl
� � 
 	 t

FRIT VALG 

199,95

MEDLEMSPRIS FRA 699,-
Medlemsrabat 900,-
Comfort Moskus helårsdyne

MEDLEMSPRIS FRA 249,-MEDLEMSPRIS FRA 249,-
Medlemsrabat op til 350,-

Det smukke behagelige lys synes at fortsætte i det uendelige. 

OP TIL

350,-
MEDLEMSRABAT

OP TIL

 40%
MEDLEMSRABAT

Hø� � e 
bæ� � � 
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220,-
MEDLEMSRABAT

MEDLEMSPRIS 379,-
Medlemsrabat 220,-
Barbermaskine
Følger konturerne på ansigt og hals - inkl. 
Super Lift & Cut for ekstra tæt barbering. 
Model HQ6925/16.  
Pris ikke-medlemmer 599,- 

MEDLEMSPRIS 269,95
Medlemsrabat  230,-
Stavblender med minihakker
Køkkenhjælper i super kvalitet - Inkl. 600 ml 
bæger, piskeris og 350 ml minihakker. 
450 W. MR320 Omelette.
Pris ikke-medlemmer 499,95 

MEDLEMSPRIS 899,-
Medlemsrabat 800,-
Poseløs støvsuger
Støjsvag, 1600 watt sugestyrke, teleskoprør 
med individuel indstilling og mundstykker til 
alle gulvtyper. Energiklasse C. Model Infi nity 
Rebel51. Pris ikke-medlemmer 1.699,-

MEDLEMSPRIS 399,-
Medlemsrabat 300,-

MEDLEMSPRIS 1.899,-
Medlemsrabat 600,-

Vakuummaskine
Perfekt til sous vide - samt til marinering 
og opbevaring af madvarer.
Pris ikke-medlemmer 699,- 

Sous Vide tilbereder
Altid mørt kød samt velsmagende fi sk og 
grøntsager. Nedsænkes i gryder på min.
10 liter. Model Immersion Cooker.
Pris ikke-medlemmer 2.499,- 

Medlemstilbuddene gælder fra 26. december t.o.m. 31. januar 2015 - så længe lager haves

MEDLEMSPRIS 399,-
Medlemsrabat 300,-
Badevægt med kropsanalyse
Flot og ekstra bredt glasdesign - Inkl. krops-
analyse og BMI-beregning. Model BG51 
med 5 års garanti. Pris ikke-medlemmer 699,- 

700,-
MEDLEMSRABAT

MEDLEMSPRIS 2.799,-
Medlemsrabat 700,-
Slowjuicer - by Kuvings
Juiceren over alle juicere 
- Inkl. stort indføringsrør og tilbehør til 
smoothie, is og sorbet.
Pris ikke-medlemmer 3.499,- 

MEDLEMSPRIS 299,95
Medlemsrabat 200,-
Varmetæppe
Blød øko-tex fl eecekvalitet. Perfekt senge-
varmer på en kold vinteraften. Model TS19.
Pris ikke-medlemmer 499,95 

MEDLEMSPRIS 399,-
Medlemsrabat 200,-
Mikrobølgeovn
God og solid mikroovn - Inkl. optøning og 
børnesikring. Model Aurora - 700 watt. 
Pris ikke-medlemmer 599,- 

 Anbefalet af
Danmarks 

førende 
juicemester

Mads Bo, 
High on Life

MEDLEMSPRIS 379,-
Medlemsrabat 220,-
Barbermaskine
Følger konturerne på ansigt og hals - inkl. 
Super Lift & Cut for ekstra tæt barbering. 

MEDLEMSPRIS 299,95
Medlemsrabat 200,-

� �  
� � � 

T�  � � e, 
� � � � , �  
�   � � 

MEDLEMSPRIS 269,95
Medlemsrabat  230,-

MEDLEMSPRIS 499,-
Medlemsrabat 1.500,-
Steel Line Mat bestiksæt
Flot klassisk design af Henning Seidelin. 
16 dele i gaveæske. 
Pris ikke-medlemmer 1.999,- 

MEDLEMSPRIS 499,-

Læs mere 
om Sous Vide
metoden på 

coop.dk/bolig

MEDLEMSPRIS 1.899,-

coop.dk/bolig

1.100,-
MEDLEMSRABAT

75%
MEDLEMSRABAT

C

MEDLEMSPRIS 399,-
Medlemsrabat 300,-
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MEDLEMSPRIS FRA 179,95
Medlemsrabat op til 200,-
Lamper
Smukke danske designerlamper - se hele udvalget på coop.dk/bolig.
Pris ikke-medlemmer fra 299,95

MEDLEMSPRIS FRA 699,-
Medlemsrabat 900,-

MEDLEMSPRIS 199,95
Medlemsrabat op til 250,-

Comfort Moskus helårsdyne
Blød og luftig luksusdyne med højeste bæreevne, allergivenlige dun 
og 100 % bomuldsvår. 135 x 200 eller 135 x 220 cm.
Pris ikke-medlemmer fra 1.599,-

FRI 
FRAGT 

ved køb 
over 400 kr.*

*Til dit hjem eller 700 Coop-butikker 
– undtagen varer leveret med fragtmandD� e �  � � r på � � � Medlemstilbuddene gælder fra 26. december t.o.m. 31. januar 2015 - så længe lager haves

Coffee Cup 6-pak
Funky design i mange farver og størrelser. 
Se hele udvalget på coop.dk/bolig   

Sengesæt i bomuldssatin
Skønt blødt sengesæt med smart lynlås og antikrøl-behandling. 
Leveres i fi n stofpose. Fås i 140 x 200 og 140 x 220 cm. 
Pris ikke-medlemmer fra 399,95 

800,-
MEDLEMSRABAT

MEDLEMSPRIS   1.699,-
Medlemsrabat      800,-
Overlockmaskine
Syr og tilskær på én gang. 
Med 5 sømme og differentialtransport 
for glat og fl ad søm - selv i strækstoffer. 
Model 14SH654. Pris ikke-medlemmer 2.499,- 

MEDLEMSPRIS FRA 249,-
Medlemsrabat op til 350,-
Infi nty Light
Det smukke behagelige lys synes at fortsætte i det uendelige. 
Til 3 eller 5 fyrfadslys. Pris ikke-medlemmer fra 499,95 

I år vil jeg hygge mere, sove bedre, sy nyt tøj, gøre 
noget godt for mig selv, drikke sund juice og lave 
gourmetmad derhjemme

50%
MEDLEMSRABAT

NYTÅRSFORSÆTTER?

� � -� øl
� � 
 	 t

FRIT VALG 

199,95

MEDLEMSPRIS FRA 699,-
Medlemsrabat 900,-
Comfort Moskus helårsdyne

MEDLEMSPRIS FRA 249,-MEDLEMSPRIS FRA 249,-
Medlemsrabat op til 350,-

Det smukke behagelige lys synes at fortsætte i det uendelige. 

OP TIL

350,-
MEDLEMSRABAT

OP TIL

 40%
MEDLEMSRABAT

Hø� � e 
bæ� � � 
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D� e �  � � r på � � � 

EN SIKKER START
PÅ DET NYE ÅR
Alt det vigtige babyudstyr – i en kvalitet du trygt kan stole på.BABYTROLD

COZY
STARTPAKKE
MED VOGN OG SENG

Baby- og 
juniorsengetøj
Super sødt sengetøj 
i 100 % blød bomuld 
- med fokus på 
økologiske og 
miljøvenlige valg. 

Se det hele på 
coop.dk/baby

MEDLEMSPRIS 599,-
Medlemsrabat 400,-
Selemonteret autostol 0-13 kg
Let og handy stol til den lille ny.
Selemonteret med ektra sidebeskyttelse
og solskærm. Model Be One Sand.
Pris ikke-medlemmer 999,- 

MEDLEMSPRIS 699,-
Medlemsrabat 400,-
Selemonteret autostol 9-36 kg
Sikker og højdejusterbar stol, der vokser med 
barnet. Selemonteret med ekstra sidebeskyttelse. 
Model Beline Sand. Pris ikke-medlemmer 1.099,- 

MEDLEMSPRIS FRA 129,95
Medlemsrabat op til 300,-
Høie Allergo dyner og puder
Bløde, allergivenlige og vaskbare. 
Vælg mellem baby og junior.
Pris ikke-medlemmer fra 169,95

MEDLEMSPRIS FRA 599,-
Medlemsrabat op til 200,-
BabyTrold højstol
Kvalitetsstol fra den danske producent TRILLE. 
Inkl. sele og sikkerhedbøjle.
Pris ikke-medlemmer 799,-

Det får du:
+ Barnevogn i super kvalitet
+ Lift & pusletaske
+ Regnslag & insektnet
+ Tremmeseng med 
   skummadras
+ Dyne/pudesæt
+ Babylinned
Pris ikke-medlemmer 4.995,-

ANBEFALET 
af Norges Astma- 
og Allergiforbund

(NAAF)

MEDLEMSPRIS 699,-

OP TIL

 45%
MEDLEMSRABAT

MEDLEMSPRIS 599,-
Medlemsrabat 400,-

FRI 
FRAGT 

ved køb 
over 400 kr.*

*Til dit hjem eller 700 Coop-butikker 
– undtagen varer leveret med fragtmand

400,-
MEDLEMSRABAT

1.100,-
MEDLEMSRABAT

INKL. 
tremmeseng, lift  
og meget mere

3.895,-
BABYTROLD COZY STARTPAKKE

MEDLEMSPRIS
MEDLEMSRABAT 1.100,-

VILD
� � !

VILD
� � !

Dansk design

Kvalitet i alle detaljer

Masser af tilbehør

Vi samarbejder med
sundhedsplejersken.dk

ET
 GODT VALG

SU
NDHEDSPLEJERSKE

N
.D

K
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Scan QR-koden og hent app’en i Google Play eller App Store

Med Coop-kortet får du unikke fordele og rabatter, og du 

kan få adgang til dem direkte på din mobil. App’en er 

udviklet til iphone og android og kan downloades gratis. 

Coop app’en gør det først og fremmest nemt at fi nde de 

aktuelle medlemstilbud, både når du sidder i bussen på 

vej hjem fra arbejde og når du står nede i butikken og 

ikke kan huske, hvilken mel der var på medlemstilbud. 

Hent Coop-app’en – og få 
dine tilbud lige i lommen
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xxxxx

S P O E R G @ S A M V I R K E . D K

Læs spørgsmål om blomkål, taljemål og hørfrø, hyldebær, vakuumpakning, frysetørret kaffe og meget mere på samvirke.dk

Der ligger mere end 300 spørgsmål og svar i brevkassen på 
samvirke.dk

samvirke.dk

REDIGERET AF: INGER ABILDGAARD

SPØRG
om mad & ernæring

Winnie From 
Thesbøl
Selvstændig mad- og 
husholdningsrådgiver. 
Svarer på spørgsmål om 
madens opbevaring og 
husholdning.

Per Brændgaard
Selvstændig ernæ-
ringsrådgiver. Svarer 
på spørgsmål om 
madens  betydning for 
 sundheden.

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

Leif Skibsted
Professor i føde-
varekemi på Institut for 
 Fødevare  viden skab ved 
Københavns Universitet.

S A M V I R K E S  E K S P E R T E R

Mail os dit  
spørgsmål
spoerg@samvirke.dk
Eller send et brev til  

Brevkassen, Samvirke, 

Roskildevej 45,  

2620 Albertslund. 
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Kan man selv lave 
kaviar af ørredrogn?
B E N T E  N I E L S E N ,  A A R H U S

Er der nogen risiko ved at 
lave kaviar af rogn fra ørred? 

Jeg bruger rogn fra nyfanget ørred. 
Jeg skolder rognen hurtigt, før jeg 
renser den, og derefter ligger den i 
saltlage et par timer, bliver skyllet og 
er klar til brug. Kan rogn indeholde 
orm, parasitter eller andet farligt efter 
denne behandling?

Svar fra Winnie From Thesbøl:
Sundhedsrisikoen ved at spise rogn fra 
friskfanget ørred er meget lille. Som 
udgangspunkt vil rognen være steril og 
derfor ikke indeholde parasitter, orm 
eller bakterier. Det er selvfølgelig vigtigt, 
at fisken er rengjort grundigt, inden rog-
nen udtages, så man undgår overførsel 
af for eksempel tarmindhold fra fisk til 
rogn. Da du ydermere skolder rognen 
før saltning, har du også taget højde for 
denne eventuelle risiko. Det skal næv-
nes, at fersk rogn er et letfordærveligt 
produkt med kort holdbarhed, og at den 
skal opbevares på køl.

Kan hyldebær bruges,  
når de er kogt?
J O N A S  T O F T E ,  K Ø B E N H A V N

Jeg kan forstå, at det er en dårlig idé at 
spise umodne eller rå hyldebær 

grundet et forstadie til cyanid. Men er det okay 
at bruge bærrene efter kogning? Jeg synes kun, 
der findes opskrifter på saft og suppe, men er 
det forsvarligt at lave for eksempel syltetøj eller 
marmelade, hvor også de kogte bær anvendes?

Svar fra Leif Skibsted:
Der er flere slags giftstoffer i hyldeplanten. Brug 
aldrig umodne bær eller grønne plantedele, hel-
ler ikke efter kogning, da de indeholder giftige 
stoffer, der ikke nedbrydes af varme. Modne hyl-
debær kan derimod bruges til suppe, saft eller 
vin og til syltetøj og marmelade efter kogning, da 
kogning uddriver cyanid.

 Vidste du at...
hyldebær, solbær og 

hindbær bruges til at farve 
økologisk vingummi



Kan man bruge fuglefrø 
til brødbagning?
E R I K  R A S M U S S E N ,  H E L S I N G Ø R

Hvad er forskellen på de græskarkerner og 
solsikkekerner, man blander i brød, man bager, og de 

samme kerner, der købes til at fodre fugle med? 
Prisforskellen er meget stor. 

Svar fra Leif Skibsted:
Som tilsætning til brøddej bør man kun anvende frø, der er 
underlagt kontrol som fødevare til mennesker. Brug ikke 
fuglefoder, der kan være opbevaret uhensigtsmæssigt og 
indeholde giftstoffer fra mug. En anden mulig forurening af 
solsikkefrø er giftige tungmetaller som cadmium.

Kan jeg få sunde fedtsyrer 
fra mager øko-mælk?
K I R S T E N  C H R I S T E N S E N ,  R Ø D E K R O

Jeg har læst, at i økologisk mælk er der mere omega 3 
og mindre omega 6, og at forholdet mellem de to 

mælkesyrer er bedre end i anden mælk, og jeg drikker altid 
økologisk eller biodynamisk mælk. Men er det kun sødmælken, 
der indeholder de hjertegavnlige fedtsyrer. Eller er det al 
økologisk mælk? Hjerteforeningen anbefaler mælk med maks 
5 gram fedt – derfor har jeg valgt skummetmælken, men det er 
spildt mælk til dyre penge, hvis den fedtfattige økologiske mælk 
ikke gavner alligevel.

Svar fra Leif Skibsted:
Økologisk og biodynamisk mælk har højere indhold af umættet 
fedt, da køerne fodres anderledes og kommer på græs. For 
voksne anbefales fedtfattig mælk, men for den fedtfattige mælk 
har fedtsyresammensætningen mindre betydning. Økologiske og 
biodynamiske fødevarer foretrækkes normalt ud fra en eller flere 
af tre begrundelser: de produceres med mere respekt for dyr og 
natur, man foretrækker smagen, eller man mener, de er sundere, 
da de indeholder færre fremmede stoffer. Valg af økologiske og 
biodynamiske fødevarer er i høj grad et spørgsmål om holdning.

 TIP
Gnid dine hæder i madolie, før du 

ælter en brøddej, så hænger  
dejen ikke fast 

N

O
G E T  P Å  H J E R T

E

Mød redaktionen bag Danmarks mest populære  
magasin om sund mad og god livsstil og få tips til  
lækker forårsmad fra Samvirkes madskribenter. 

Mød også tidligere miljøminister Ida Auken, tv-kok 
Louisa Lorang, ernæringsekspert Per Brændgaard og 
Jacob Ludvigsen, der er forfatter til Samvirkes nye bog 
Den fulde sandhed om spiritus .

Der bliver masser af muligheder for hygge og holdnin-
ger i forhold til det gode måltid. ligesom der selvfølgelig 
også bliver tid til et besøg på kunstmuseet Louisiana.

Forårsmad med samfundssind 
– i samarbejde med Samvirke 

Tid: Uge 15: 05.04 - 11.04 2015
 
Sted: Krogerup Højskole, Krogerupvej 13, 3050 Humlebæk

Se hele programmet: www.krogerup.dk

Tilmelding: www.krogerup.dk, eller skriv/ring efter program 
på kontoret@krogerup.dk, 49190380

Pris: Dobbeltværelse 4.900 kr.,  
enkeltværelse 5.500 kr.

MED SAMVIRKE

 Tag på 
højskole 

Ida Auken Louisa Lorang Per Brændgaard Jacob Ludvigsen



    

kryds

Sudoku   Præmiekryds
1 2 7 9 8
8 9 6
7 4 2 1

5 9
7 2

3 5
3 4

7 1
2 6 4

Udfyld de tomme felter, så alle vandrette og lodrette rækker samt hver 
boks med 3x3 felter indeholder tallene 1-9

Kodeordene i 
krydsordsopgaven 
i nr. 11 – 2014:

TALLOTTERI

Blandt de indsendte 
breve og e-mails med 
dette ord blev der 
trukket lod om 3 gange 
1 gavecheck, hver til en 
værdi af 300 kroner.

Vinderne er: 

Frederikke Mølgaard Hviid
Daddellunden 15
8960 Randers SØ

Benthe Mikkelsen
Veksøvej 17, 3. sal
2720 Brønshøj

Astrid Sørensen
Fyrrevej 6
6720 Fanø
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VIND gavecheck
Deltag i lodtrækningen om 3 gavechecks, hver til  
en værdi af 300 kroner. Pengene kan bruges 
i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen og 
LokalBrugsen. 

Sådan gør du:
Send os kodeordet fra præmiekrydsen på et  
postkort eller på bagsiden af en lukket kuvert til  
adressen: Samvirke Kryds, Roskildevej 45,  
2620 Albertslund.
Husk at skrive dit navn og din adresse. Kortet skal 
være indsendt senest 20. januar 2015.
Eller send en e-mail til:  
samvirkekryds@samvirke.dk (må kun 
indeholde kodeord, navn og adresse).

Se sidste måneds kryds- og sudokuløsninger 
her: www.samvirke.dk/kryds



Mit bistrokøkken

Hélène Wagn

F o r F ø r e n d e  F r a n s k  h v e r d a g s m a d

FÅS PÅ COOP.DK, I UDVALGTE COOP-BUTIKKER OG I BOGHANDLEN

10-20-30-
metoden 
Verdens bedste og 
nemmeste 
løbetræning
Af Jens Bangsbo og 
Thomas P. Gunnarsson. 
144 sider. 149,95 kr. 

Din vin
Af Matt Walls. 
192 sider. 
149,95 kr.

N

O
G E T  P Å  H J E R T

E

NYE BØGER FRA 

1

Kål fra

opskrifter der bringer kål ind i køkkenet

302

Rodfrugterfra

opskrifter 
der bringer rodfrugter i køkkenet

30

Hakket kød

3

fra

opskrifter der inspirerer til 
fornyelse af aftensmaden30

Fjerkræ 

4

fra
opskrifter 
på nye 

retter med fjerkræ
30

Kager
fra

K
a

g
er

5opskrifter der bringer 
kager ind i køkkenet30

Brød, grød 

&korn
fra

6opskrifter 

der bringer 

korn ind i køkkenet30

6 kogebøger fra Samvirke
 Af Mia Kristensen og Inger Abildgaard.         

88 sider. 49,95 kr. pr. stk.

Mit bistrokøkken 
– forførende fransk bistromad
Af Hélène Wagn. 152 sider. 
99,95 kr. (vejl.)

Det franske bistrokøkken har fået et kæmpe 
comeback i Danmark. Mit bistrokøkken inde-
holder mere end 50 opskrifter på traditionel 
fransk hverdagsmad, som kan laves på en 
halv times tid, så som omelet, steak-frites, 
tartare de boeuf, moules marinières eller 
croque madame. Men man finder også en 
håndfuld dejlige simreretter som kalvekæber, 
lammegryde eller letsprængt citronkylling, 
der repræsenterer ’dagens ret’ på de franske 
bistroer. Opskrifterne er krydret med person-
lige og historiske anekdoter samt nyttige tips 
og tricks. 

En lys og lykkelig fremtid 
 – historien om FDB-møbler
 Af Per H. Hansen. 272 sider. 
349,95 kr. (vejl.), medlemspris: 299,95 kr.

En lys og lykkelig fremtid er fortællingen om, 
hvorfor FDB-møbler blev så populære 
gennem tiden. Først i de gode efterkrigsår, 
hvor FDB-møbler blev udbredt i takt med 
udbygningen af det danske velfærdssamfund, 
og senest i forbindelse med Coops relancering 
af nogle af de mest kendte FDB-møbler i 
2013. En lys og lykkelig fremtid er historien 
om moderne dansk møbeldesign, FDB-
møblerne og det samfund, de blev tegnet til. 
Historien går tæt på arkitekterne, møblerne og 
den store fortælling, der skulle vænne 
danskerne til at bo med moderne møbler. Rigt 
illustreret. 

Den fulde sandhed  
om spiritus
Af Jacob Ludvigsen. 192 sider. 
249,95 kr. (vejl.)

Spiritus er et nydelsesmiddel med tradition 
og variation. Hvis man ved lidt mere om de 
enkelte typer, deres historie og anvendelses-
muligheder, får man større fornøjelse af at 
drikke – med omtanke. Bogen fortæller om 
de forskellige typer og mærker spiritus og har 
forslag til cocktails og besøg på cocktailbarer. 
Bogen er munter og handler om, hvordan 
man kan more sig med spiritus, men vi kom-
mer ikke uden om medaljens bagside i form 
af et par alvorsord og alkoholiske advarsler. 
Der er nemlig forskel på drik og druk. Bogen 
er tilegnet begyndere og let øvede, som har 
lyst til at nippe, nyde og byde.
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Her er et lille udpluk af alt det, du finder hos os på nettet

LAKSEOPSKRIFTER... 10 saftige opskrifter på laks i ovnen

samvirke.dk
FØLG DIT INDRE UR, 
OG FÅ MERE ENERGI

REDIGERET AF: LOTTE MALMGREN

Må man blande 
penicillin og 
alkohol? 
Når du er på penicillin, skal 
du holde dig langt væk fra 
alkohol. Sådan lyder rådet i 
hvert fald ofte, men er det 
en skrøne, eller er der noget 
om snakken?

F
I N

D

 O S  H E R

F A C E B O O K . C O M / S A M V I R K E

B L O G . S A M V I R K E . D KT W I T T E R . C O M / S A M V I R K E

I N S T A G R A M . C O M / S A M V I R K E•
•

Vi er ikke altid lige gode til at lytte til vores krop og dens behov. Derfor får vi for 
lidt dagslys, arbejder for sent, sover for lidt eller går måske i træningscenter 
om aftenen. Hvis vi derimod indretter vores aktiviteter efter det indre ur, ville vi 
have mere sex om morgenen, være mere kreative og effektive i vores arbejde, 
få mere ud af træningen og sove bedre om natten. 

Nu findes Samvirke 
også som app

Test din hukommelse og din viden 
om hukommelse i månedens 
konkurrence, hvor vi trækker lod 
om 5 x BEZZERWIZZER+ Voksen 
til en værdi af 499 kroner og 5 x 
Superhukommelse - memori-
stens guide til at huske alt på in-
gen tid af Mark Aarøe Nissen.
 
Konkurrencen slutter 
27. januar 2015.
samvirke.dk/konkurrence
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VINDPræmier der kan booste din hukommelse

Hent Samvirke-app'en til din tablet og få ekstra 
indhold end i den trykte udgave. Findes både i App 
Store og Google Play.

Samvirke app



Vi tager forbehold for udsolgte varer. Ikke alle varianter 
føres i alle butikker. Gælder fra 01.01.2015 til 31.01.2015

199,-
Literpris ved køb af 6 fl . 44,22

1 fl aske 49,95

6 fl asker

25201_hardys.indd   1 17/11/14   10.12



Få 3 bøger for 
kun     kr. 

FRIT VALG!

pr. stk. + 39 kr. i porto 
og eksp.

      
   Velkomsttilb

ud 

      
 fra Gyldendals Bogklub 

     

99
Anne-Cathrine Riebnitzsky

Forbandede yngel 
Uafrystelig roman om en 

barsk barndom, men 
samtidig en stærk og 

livsbekræftende 
beretning om uadskilleligt 

søskendefællesskab og 
ukuelig modstandskraft

 – og om at turde tro på 
kærligheden.

330 sider
Klubpris: 199,95 kr.

Best.nr. 283283

De Gyldne
Laurbær 2014

Kåret til årets
kærlighedsroman!

Af forfatteren til

Den hundredårige

Jojo Moyes 
Det sidste brev fra 
din elsker 
Smuk og underholdende roman om 
kærlighedens veje og vildveje, om den 
store lidenskab, utroskab og tab – og 
om to kvinder, hvis skæbner krydses på 
tværs af tid.
491sider
Klubpris: 199,95 kr.
Best.nr. 285866

Lise Nørgaard & 
Cecilie Frøkjær 
Fruen 
kommer i dag
97-årige Lise Nørgaard 
fortæller muntert og 
livsklogt om sit liv til 
Cecilie Frøkjær i helt 
ny bog. Usentimentalt 
og med stor humor 
fortæller hun om de 
sejre, hun fik, de fejl 
hun begik, og om de 
mennesker og begiven-
heder, der har været 
med til at forme hende. 
352 sider 
Klubpris: 199,95 kr. 
Best.nr. 289124

Jo Nesbø 
Sønnen
Sønnen er en ny suveræn bog fra 
krimikongen Jo Nesbø om mord, 
hævn, afhængighed – og kærlig-
hed. Uden for Harry Hole-serien, 
men (mindst) lige så spændende.
❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ”Hæsblæsende og 
drønspændende.” 
– Politiken
441 sider
Klubpris: 199,95 kr.
Best.nr. 287367

Jonas Jonasson
Analfabeten der 
kunne regne 

Et historisk vue over 
verden gennem de seneste 
50 år, fra Sydafrikansk 
apartheid til svensk demo-
krati. En højst usædvanlig 
historie om en højst 
usædvanlig kvinde.
380 sider
Klubpris: 199,95 kr.
Best.nr. 286153

Elsebeth Egholm 
Kød og blod
En sindsoprivende 
krimi, skrevet af Elsebeth 
Egholm, som handler om 
menneskets vilje til at 
overleve og til at få 
retfærdighed til at ske fyldest.
”Glimrende skrevet. Realistisk plot. Trovær-
dige personer. Spændende. 
Underholdende. God.”
– Nordjyske Stiftstidende
394 sider
Klubpris: 199,95 kr.
Best.nr. 
287151



JA TAK,

Skriv venligst med kuglepen og med BLOKBOGSTAVER                          

Postnr.:                             By:

Adresse:

Navn:

Underskrift:                                                                                                     (skal udfyldes)

Tlf.nr.:                                                                  

Jeg vælger følgende 3 bøger:

Best. nr. 

Best. nr. 

Best. nr. 

E-mail:                                    

Kun ét medlem pr. husstand. Der tages forbehold for udsolgte bøger og trykfejl. Tilbuddet gælder ikke i udlandet, 
i Grønland og på Færøerne. Du skal være over 18 år for at melde dig ind i bogklubben. Dette tilbud kan ikke kombineres 
med andre tilbud. Tilbuddet gælder kun nye og tidligere medlemmer, som har været udmeldt i mindst et halvt år.

Ja, jeg vil gerne modtage spændende tilbud og nyhedsbreve fra Gyldendals Bogklubber via e-mail.

Vælg mellem mange bestsellere og NYHEDER 
GYLDENDALS BOGKLUB byder dig velkommen!

Eller meld dig ind via sms 1231 
Skriv GBK 3000 dit navn adresse 
postnr. og by samt best.nr. 
på de 3 bøger du vælger.

GBK 3000
Pia Nielsen
Bogvej 8
3520 Farum
284919 
288977
283283

 

Spar i alt op til 632 kr.!

Få 3 valgfri bøger – eksempel

To brødre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .229,95 kr.

Silkeorm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .229,95 kr.

Forbandede yngel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 199,95 kr.

Klubpris i alt op til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .659,85 kr.

Din velkomstpris + gratis gave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .27 kr.

Du sparer i alt op til  . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 632,85 kr.*

                          
                          

                    * Ekskl. porto & eksp. 39 kr. 

Fra forfatteren til 
Havets Katedral og 

Fatimas hånd

U
df

yl
d 

og
 s

en
d 

ku
po

ne
n 

i d
ag

 

– 
po

rt
oe

n 
er

 b
et

al
t!

Underholdning

af høj klasse fra
J.K. Rowling

    BESTSELLERE     

Sådan fungerer dit medlemskab
l I Gyldendals Bogklub kan du vælge blandt de bedste danske og udenlandske  
 romaner og krimier såvel som fag- og håndbøger fra alle landets forlag.
l 18 gange om året får du gratis tilsendt et bogklubblad 
 med masser af tilbud på aktuelle bøger til lave bogklub-
 priser. I medlemsbladet præsenteres månedens bog, som
 automatisk sendes til dig, hvis du ikke afbestiller den. 
l Du kan altid nemt og hurtigt bestille bøger eller 
 afbestille månedens bog via hjemmeside, automatisk
 servicetelefon, fax, sms eller servicekupon.
l Udover de bøger, du køber i din velkomstpakke, 
 forpligter du dig kun til at købe 2 bøger til klubpris
 indenfor de første seks måneder. I modsat fald bort-
 falder rabatten på velkomstpakken. Du kan altid melde 
 dig ud af bogklubben, når du har opfyldt forpligtelsen.  
l Du kan læse mere om bogklubben på 
 www.gyldendals-bogklub.dk

Du kan også melde dig ind på: www.gyldendals-bogklub.dk 

B E S  T  I   L   L   I  N G S K U P O N

KLIP HER

D013000

jeg vil gerne være medlem af Gyldendals Bogklub og vælger 
frit 3 bøger for 9 kr. pr. stk. + 39 kr. i porto og eksp. 
Jeg får også et smart indkøbsnet – helt GRATIS.

Herefter modtager jeg 18 gange om året et medlemsblad som præsenterer månedens bog. Den kan let 
afbestilles via hjemmeside, sms, servicekupon, fax eller servicetelefon. Udover de bøger, jeg modtager i 
velkomstpakken forpligter jeg mig til at købe 2 bøger til klubpris de første seks måneder. I modsat fald 
bortfalder rabatten på velkomsttilbuddet. Jeg kan altid melde mig ud af bogklubben, 
når jeg har opfyldt forpligtelsen. 

Hanne-Vibeke Holst 
Knud, den store

Et gribende familieepos 
og tidsbillede af Danmark 

– fra1930’ernes fattige 
Vendsyssel til 60’ernes 

gyldne kunstnerår,
der ramler i et kaos

af familiehemmeligheder,
alkohol og forlist 

kærlighed.
577 sider

Klubpris: 199,95 kr.
Best.nr. 282384

Robert Galbraith
Silkeorm
J.K. Rowlings krimiserie er suverænt velskrevet 
underholdning med alle tiders bedste krimihelt, 
Cormoran Strike. For dig der kan lide engelske 
puslespilskrimier og romaner med karakterer, 
man lever og ånder med.
❤ ❤ ❤ ❤ ❤ – Politiken
488 sider
Klubpris: 229,95 kr.
Best.nr. 288977

Ben Elton
To brødre
En stærk og bevægende 
roman om to brødres 
skæbne i Berlin i årene 
op til og under Anden 
Verdenskrig, inspireret af 
en virkelig familietragedie. 
En stor læseoplevelse til 
dig, der kan lide Ken Follett 
eller Kate Morton.
611 sider, med læsebånd
Klubpris: 229,95 kr.
Best.nr. 284919

Det koster kun alm sms-takst.

Ken Follett
På kanten af 
evigheden [3]
Ken Folletts storslåede episke værk om det 20. århundrede fortæller 
lyslevende og bevægende om de store historiske begivenheder gen-
nem personlige skæbner og familiehistorier. I På kanten af evigheden er 
Den Kolde Krig i centrum, fra Berlinmuren bliver rejst i 1961 til dens 
fald i 1989. 
1104 sider, med læsebånd
Klubpris: 249,95 kr.
Best.nr. 289207
Din Pris: 99 kr.

Bruun og Bjerregaard
Sund og slank 
med 5:2
Bogen er fuld af opskrifter og 
pratiske råd og tips – både til 
dig, der er i begyndelsesfasen og 
til dig, der er i gang, men savner 
danske opskrifter og vejledning 
til at komme videre efter 5:2.
204 sider, uindb., ill.
Klubpris: 199,95 kr.
Best.nr. 287813

Henning Kirk 
En kort guide til 
et langt liv
En letlæst guide til, hvordan du 
kan leve længere og samtidig 
holde hjernen skarp og krop-
pen stærk. Læs bl.a. om hvorfor 
jonglering er godt for hjernen, 
hvorfor fremmedsprog forebygger 
demens, hvorfor en daglig gåtur 
gør mere godt for kroppen end 
alverdens raw food – og hvorfor 
et glas rødvin om dagen kan 
anbefales til alle, der er fyldt 50.
200 sider
Klubpris: 169,95 kr.
Best.nr. 287326

Eva Schloss
Efter Auschwitz
En historie om sorg og overlevelse 
fortalt af Anne Franks stedsøster 
Eva Schloss som blev arresteret af 
nazisterne og sendt til Auschwitz. 
Hun kom levende derfra, tilsmilet 
af held, og fordi hun ikke ville dø 
og efterlade sin mor. De to overle-
vede, men kun som en halv familie. 
Evas far og bror kom aldrig hjem 
igen. 311 sider
Klubpris: 199,95 kr.
Best.nr. 287060

EKSTRATILBUD

Ildefonso Falcones      
Sigøjnerinden 
fra Sevilla
Tag med på en dramatisk 
og underholdende rejse 
til 1700-tallets farverige 
Spanien, hvor stolte mænd 
og smukke kvinder kæmper 
for deres frihed og dem, de 
elsker.
778 sider
Klubpris: 199,95 kr.
Best.nr. 282855

EKSTRATILBUD

JA TAK jeg vil 
gerne modtage 
Ken Follett 
På kanten af 
evigheden
for kun 99 kr.

Sæt kryds

Smart indkøbsnet
GRATIS
+

VÆRDI 99 kr.

Klik på ”Bliv medlem”.
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Gyldendals Bogklub, postboks 176, 1005 København K

KLIP HER

Send din bestillingskupon 
inden 7 dage!
Så får du helt GRATIS 
dette smarte indkøbsnet,
designet eksklusivt til 
Gyldendals Bogklubs
medlemmer

Vælg      bøger for 
kun      kr. pr. stk.

33
99

+ 39 kr. i por to og eksp.

Spar op til

632 kr.

VÆRDI 99 kr.

,

Oplys rejsekode SV-jan

Rundrejser med dansk rejseleder  •  albatros-travel.dk  •  36 98 98 98

Rundrejser med dansk rejseleder
albatros-travel.dk  •  36 98 98 98

Brorabat kr. 250,- på afgange fra Kbh. til alle, der bor i Jylland, på Fyn og Bornholm

Comosøen
Garda-
søen

VeronaSirmione

Milano

ITALIEN

SCHWEIZ

Borghetto

Geiranger

Bergen

København

Ålesund

Olden

Tromsø

Nordkap (Honningsvåg)

polarcirklen

DANMARK

SVERIGE

NORGE
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eBillederne af hårdt prøvede nybyggere med 

sammenflikkede prærievogne på vej til det  
forjættede land illustrerer denne rejse til det 
vestlige USA's eventyrlige nationalparker og 
fantastiske byer. Rejsen til USA sætter menne-
skets rejse på jorden i relief og gør os større. 
Derfor har vi gjort os særligt umage med 
denne rejse, som er udviklet over 15 år, hvor 
rute, distancer og hoteller er tilpasset til vores 
gæsters store tilfredshed.
 

Dagsprogram  
1 Fly København/Billund – Los Angeles. 2 Los Angeles. 
Byrundtur. 3 Til Calico og Laughlin. 4 Laughlin – Route 66 – 
Grand Canyon. 5 Grand Canyon – Lake Powell – Bryce Canyon. 
6 Bryce Canyon – Zion N.P. – Las Vegas. 7 Las Vegas. Hoover-
dæmningen. 8 Death Valley og Visalia. 9 Til Yosemite N.P. og 
Modesto. 10 Til San Francisco. Byrundtur. 11 San Francisco. 
Dag på egen hånd el. Napa Valley Wine Train (tilkøb). 12 Til 
Monterey og Solvang. 13 Santa Barbara, Getty Center/Villa i  
Los Angeles. 14-15 Fly Los Angeles – København/Billund.

Opera i Verona
Lad drømmen om en operaaften i den berømte arena i Verona  
gå i opfyldelse! Ud over at få to store operaoplevelser besøger vi  
modebyen Milano og middelalderbyen Borghetto, vi spiser frokost 
i Sirmione ved Gardasøen og får god tid til at nyde Verona – Romeo 
og Julies by. Rejsen afsluttes med et besøg ved Como-søen.

Med dansk rejseleder, 4 dage

Afrejse fx 24. juni 2015 (operaer: Nabucco & Tosca)
Vælg mellem flere datoer & operaer – se mere på hjemmesiden

Kun kr. 6.498,-  Udflugt til Amarone-vingård kr. 185,-

Sommerkrydstogt til Nordkap
– Midnatssolens Rige
Skandinaviens smukkeste sørejse langs Norges kyst! Vi sejler langs 
dybe fjorde og sneklædte fjelde og glider ind i de magiske lyse næt-
ter, når vi passerer polarcirklen. Undervejs lægges til i hyggelige 
byer med masser af historie, som fx hansestaden Bergen, Tromsø og 
Ålesund med den berømte jugendstilsarkitektur. Inkl. helpension. 

Med dansk rejseleder, 12 dage

Afrejse 6. juni 2015 fra kr. 11.998,-  
Udflugtspakke kr. 1.298,-

Det Vilde Vesten
Kom eventyret i møde. Mød Buffalo Bill, Calamity Jane og nybyggerne i ånden i USA’s storslåede nationalparker 
– med dansk rejseleder, 15 dage

ITALIEN NORGE

USA

Sejl fra København

Afrejse fra København
fx 5. marts og 14. april 2015

Afrejse fra Billund 
fx 17. marts 2015

Fra kr. 18.998,-

Oplev 2 italienske operaklassikere

Inkl. overnatning i Solvang

  Snake 

Los Angeles

San Francisco

Monterey
Las VegasVisalia

Laughlin

Bryce Canyon
Zion N.P.

Death 
Valley N.P.

Grand Canyon

Solvang
Santa Barbara

Yosemite N.P.

 NEVADACALIFORNIEN UTAH

ARIZONA

SVjan_Vilde Vesten - Verona - Nordkap.indd   1 04/12/14   13:43
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