
1 
Bladet udgives af Landsforeningen HK/Seniorer Danmark 
Redaktionen består af: Aase Christensen (ansvarshavende redaktør), Kirsten Sølvberg, Joan Briesemeister, Anita Villumsen og 
Gøther Mathisen. 

 
 

 

  SeniORientering 
 
 

 

Nyhedsbrev september 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  



2 
Bladet udgives af Landsforeningen HK/Seniorer Danmark 
Redaktionen består af: Aase Christensen (ansvarshavende redaktør), Kirsten Sølvberg, Joan Briesemeister, Anita Villumsen og 
Gøther Mathisen. 

 
 

 

Nyt fra formanden 
Af Ole Rønnelund, landsformand  

POLITIK 
Ind imellem får jeg henvendelse med spørgsmål fra HK medlemmer, som 
er Seniorer eller som er på vej til at blive det. 

Jeg syntes, det er hyggeligt og besvarer alle henvendelser (omhyggeligt). 
Den seneste henvendelse, jeg har modtaget og besvaret, er i høj grad 
med spørgsmål af politisk karakter. 

Meget kortfattet kan medlemmets brev koges ned til 4 meget konkrete og 
særdeles relevante spørgsmål:  

Hvorfor er min trækprocent 39%, nøjagtig som da jeg arbejdede? 
Hvorfor opereres der ikke med en lavere Folkepensionist-skatteprocent? 
Hvorfor har Folkepensionister ikke en lønforhandler, så vi også er med i de årlige  
forhandlinger om ”løn” stigning? 
Hvorfor går HK ikke ind og kæmper for os, der stadig er medlem, men nu som ”Seniorer”? 
 
Jeg vil ikke her referere mit svar, men jeg har skrevet tak til medlemmet for mailen, der gav mig 
anledning til her i dette nummer af Landsforeningens blad at slå et slag for den politiske debat. 
 
Personligt har jeg altid haft det sådan, at jeg syntes det forekommer lidt underligt, at det for rigtig 
mange er hemmeligt, hvem man stemmer på, ligesom politiske samtaler/drøftelser ofte er et tabu, 
når virkeligheden er, at det kan være utrolig nyttigt, informativt, og medvirke til en større forståelse 
for andres meninger, frem for alt får man luftet egne. Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg er 
socialdemokrat. 
 
Bemærkningen: Pas nu på, I ikke bliver uvenner, må vi se at komme ud over. Hvorfor skulle vi dog 
blive uvenner med nogen, bare fordi de mener noget andet end os selv?  
 
Dem, vi har valgt i folketinget, er ikke engang uvenner, de er bare uenige. 
 
Vi seniorer bør være mere synlige i den politiske debat.  
 
Mine forslag er 
 

- At vi benytter muligheden for at indrykke læserbreve i aviserne.  

Husk gratisaviserne er også modtagelige. 

- at vi deltager i de politiske debatmøder, som der i de kommende måneder kommer mange af. Som 

bekendt skal der inden for de kommende måneder være folketingsvalg. 

- at der i vores HK Seniorklubber arrangeres møder, hvor der inviteres politikere fra forskellige partier 

til debat. De vil som regel komme, hvis de kan. 

- at man uden det store arbejde, blot sender et brev, en mail til de lokale politikere med de spørgsmål, 

som man syntes er relevante. 

God valgkamp. 
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Nedsatte udvalg efter repræsentantskabsmødet maj 2018 med formænd. 
  

Udvalg i HK Seniorer Danmark 
 

 

Kursusudvalget 

 

Ole Kynde  

Niels-Heine Møller  

Conny Remmer 

Henrik Dan Larsen  

Aase Klitte Holmgren  

Else Rasmussen 

 

 

Redaktionsudvalget 

 

Aase Christensen  

Gøther Mathisen  

Anita Villumsen  

Joan Briesemeister 

Kirsten Sølvberg 

 

 

Synligheds- og 

Aktivitetsudvalget 

 

Kurt Pasfall  

John Marcussen 

Anne Marie Schøn 

Karen Jakobsen 

Kirsten Ohmand Jensen 

Britt Egholm 

 

 

 

 

 

KLUBBERNE: 
  

Efterårets arrangementer i HK Seniorklubben Svendborg  
Af Kirsten Sølvberg, bestyrelsesmedlem i HK Seniorklubben Svendborg  
 
5. september går turen til Rømø, Sild og Niebüll med et par timers ophold i Westerland. Efter 
ankomsten på Sild modtages selskabet af en lokal guide. Efter et par timers rundvisning går turen 
videre med tog fra Westerland til Niebüll. Der er indlagt indkøbspause i Süder Lügum samt middag 
på Øster Højst Kro. 
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8. oktober besøger vi Gundestrup Mejeri og Bryghus, hvor 
mejeristen vil fortælle om, hvordan de producerer oste – 
hvordan de laver øl – og hvordan man kan kombinere 
disse to produktioner.  

 

Humlehaven  

Gundestrup Mejeri og Bryghus har i sommeren 2014 
plantet en humlehave med 9 forskellige sorter humle. 
Disse planter skal blandt andet anvendes til egen 
ølproduktion. 
Der er sat borde bænkesæt op i humlehaven, hvor 
forbipasserende kan sidde og nyde en øl og lidt god ost fra 
mejeriet eller en madpakke, mens man sidder og nyder 
duften af humlen og udsigten over markerne omkring sig. 
  

 
 
Efter rundvisningen bliver der serveret øl og oste, så der 
bliver rig mulighed for at smage mejeriets spændende 
sortiment. 
 
 

 

Vi slutter året af med en skøn julefrokost på Hotel 
Christiansminde. Julefrokosten, som altid afholdes 
første mandag i december, er det arrangement, 
der trækker flest medlemmer. Ud over den dejlige 
julemad er der musikalsk underholdning samt 
uddeling af flotte mandelgaver. 

 
 

 
 Efterårsprogram HK Seniorer Horsens  
Af Joan Briesemeister, HK Seniorer Horsens  

 
Så har vi startet efterårsprogrammet og har allerede nu i skrivende stund haft første arrangement, 
nemlig vinsmagning.  
Eftermiddagen forløb vældig fint, men det var begrænset, hvor mange der havde tilmeldt sig – og 
det konstaterede vi iøvrigt også, da vi sidste år afholdt ølsmagning. Så nu har vi prøvet det, og vi 
må finde på andre ting fremover. 
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I september er der en tur til Jesperhus. Det bliver en lang dag, men der er tilmeldinger nok til, at 
bussen bliver fyldt. 
 
I oktober har vi besøg af Pierre Miehe-Renard, der fortæller om sin store familie og underholder 
med historier fra sit lange liv på scenen. 
 
November måned står altid i vores fødselsdagstegn, og det er selvfølgelig med boller og kringle. 
 
I december er der julefrokost, der som altid foregår på Oasen i Horsens. Der er tradition for, 
hvordan denne sammenkomst foregår, og jeg tror ikke, det vil være en god idé at ændre noget her. 
 

 

 
Faglige Seniorers Kommunegruppe, Horsens 
Af Joan Briesemeister, HK Seniorer Horsens  

 
Ja, så måtte Faglige Seniorers Kommunegruppe i Horsens jo også trække i arbejdstøjet igen efter 
en lang og varm sommer. 
 
Vi havde et gruppemøde den 20. august, hvor vi havde inviteret formanden for ældrerådet i 
Kolding, Henry Clausen, som med vanlig humor gav os sin holdning omkring pårørendeguide, 
hvilken man har i nogle kommuner, og som det også er aftalt, at man skal have i Kolding 
Kommune. I mine ører lyder det som ikke bare en god idé med en pårørendeguide, men som en 
nødvendighed. 
Efterfølgende føg det om ørerne på os i gruppen med idéer til tiltag og med mulige datoer til disse, 
hvor vi jo også skal tage højde for mulighed for lokaler. 
 
Vi aftalte et stormøde til den 10.oktober i Horsens, hvor mødet foregår og arrangeres i samarbejde 
med Bjarne Nielsen, formand for Midt Øst, så her forventer vi mange deltagere.  
Emnerne bliver pårørendeguide, økonomi i forbindelse med opsplitning af hjem i forbindelse med, 
at en ægtefælle skal på plejehjem og også gerne et fremstød for at få lavet en fremtidsfuldmagt. 
Herudover arrangeres der en tur til Randers for at besøge en demenslandsby, og her vil vi invitere 
pårørende til demente med. 
 
Den 21.november afholder vores kommunegruppe endnu et stormøde, og her har vi endnu ikke 
fastlagt noget emne, men der er sikkert nok at arbejde med. 
 
Midt Øst inviterede fornylig formænd og næstformænd for de tilsluttede klubber til et møde i Århus, 
hvor man diskuterede, hvad der kunne tages fat på fremover. En rigtig god idé.  
 
Der er også orienteringsmøder i sektionerne her i efteråret, så der er nok at se til, ligesom vi i 
kommunegruppen også skal have nogle arbejdsmøder for at tilrettelægge de forskellige 
arrangementer. 
 
Så der er nok at se til.  
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EN BOGBINDER FORTÆLLER 

 
Jeg hedder Ole Villumsen og bor i Frederikssund, er medlem i HK Frederiksværk- Frederikssund. 
 
Jeg har været i Fagforening i ca. 65 år. Først i Bogbinder og Kartonnage, som det hed dengang, 
senere i Grafisk Forbund, og her til slut i HK.  
 
Jeg blev udlært i 1953 efter veludført svendeprøve med Bronzemedalje hos J. Jørgensen og co. i 
Ryesgade 19-21 på Nørrebro i København. 
 
Tilbage til min læretid. Min læremester sagde: ” Lærlingene er min Hobby ” 
det var jo ikke normalt dengang, men mere normalt, at lærlingene skulle rende i byen for svendene 
efter øl, tobak, aviser etc. til deres frokost. Vi var 6 lærlinge, nogle ældre, andre yngre. Det var en 
god læreplads. 
 
Vi lavede samtlige bøger for Politikens Forlag. Håndbøger / Fagbøger, den mest kendte var nok 
HVEM, HVAD, HVOR. 
 
I min egen læretid fik jeg således lov til at lave alt inden for faget, men skulle vise det færdige arbejde 
til mester. Hvis arbejdet ikke var udført ordentligt, blev det skåret over i en skæremaskine.  Uha, Uha. 
 
Min svendeprøve: 

 
Min svendeprøve bestod af 1 Helbind i Gedeskind med Guldsnit og Forgyldning + 10 Forlagsbøger, 
(ens bøger). 
 
I dag er bogbinderfaget mere eller mindre et uddøende fag, lige som mange andre fag. Det er nu 
mere specielt arbejde.  
 
Der er ikke udlært håndbogbindere, som var mit speciale, i mange år og heller ingen lærlinge mere!  
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Hjælp nu de fattigste pensionister 
I debatten om, hvordan vi får flere seniorer ud på arbejdsmarkedet, må vi ikke glemme de mange, 

som hverken har helbred, mulighed eller alder til at arbejde mere.  

 
Af Palle Smed, direktør i Faglige Seniorer. 

 
En af de største sejre for almindelige lønmodtagere i min tid er gennemførelsen af 
arbejdsmarkedspensionerne. Selv om mange til at starte med hellere ville have pengene i hånden, 
er vi heldigvis blevet klogere. Om nogle år kan de fleste almindelige lønmodtagere se frem til pæne 
årlige pensionsudbetalinger oveni folkepensionens grundbeløb.  
 
Men i dag er der fortsat knap 300.000 danskere, som kun har deres folkepension at leve for. Og 
folkepensionen er gennem årene blevet udhulet, fordi reguleringen er sat på minus i forhold til den 
almindelige lønudvikling.  
 
Rigtigt mange pensionister har taget sagen i egen hånd. De arbejder ved siden af. Beskæftigelsen 
for personer, der er ældre end 65 år, er stigende. De påtager sig fuldtidsarbejde og deltidsarbejde i 
langt større omfang end tidligere. 
 
Men risikoen for at blive brandbeskattet af den ekstra arbejdsindtægt er stor. Hvis pensionisten 
tjener mere end 60.000 kroner årligt, starter modregningen i tillægsydelserne. Med det resultat, at 
de både betaler skat af deres ekstra arbejdsindtægt og samtidig bliver modregnet i 
tillægsydelserne. En dummebøde, som får mange arbejdslystne pensionister til at blive hjemme. 
 
Faglige Seniorer har derfor foreslået, at grænsen for modregning bliver sat op til 100.000 kroner. 
Så fra at kunne arbejde uden modregning i eventuelle tillægsydelser en enkelt dag om ugen, vil de 
fleste pensionister kunne arbejde to dage om ugen. 
 
Men hvad så med alle de andre folkepensionister, som efter et langt og slidsomt arbejdsliv må 
erkende, at de aldrig får mulighed for at sætte deres ben på en arbejdsplads igen. Fordi de er 
nedslidte, trætte, syge – eller bare for gamle.  
 
Det første, vi kan gøre, er at genindføre en retfærdig regulering af folkepensionen. I dag bliver 
folkepensionen reguleret med 0,3 procent under lønudviklingen, og det har over årene betydet et 
samlet tab på flere tusinde kroner. Det er ikke rimeligt. 
 
En anden indbygget urimelighed i pensionssystemet handler om beregningen af tillægsydelserne, 
herunder ældrechecken. Størrelsen af ydelsen afhænger af den personlige tillægsprocent. Det 
betyder dog, at den lønmodtager, der hver måned har lagt lidt til side til en mindre 
pensionsopsparing, bliver direkte modregnet i tillægsydelserne, mens naboen, som - i stedet for at 
spare op - har brugt pengene i de arbejdsaktive år, bliver ”belønnet” med det personlige tillæg. 
Den slags modregning opmuntrer ikke ligefrem de lavestlønnede lønmodtagere til at spare op til 
pension, og derfor er der stort behov for at få kigget på en mere retfærdig beregning af den 
personlige tillægsprocent. 
 
Og hvis vi virkelig vil give de fattigste pensionister en hånd, kunne vi hæve folkepensionisternes 
ældrecheck, som kun kommer de allermest trængende til gode. 
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I 2017 modtog 267.000 eller 24 % af folkepensionisterne ældrecheck. Den andel påregnes 
allerede i 2025 at være under 20 procent ifølge finansministeriets analyse af fremtidens pension 
system. Ser man endnu længere frem, falder andelen helt ned til 10 procent. 
 
Derfor giver det god mening at hæve ældrechecken, og dermed give en hjælpende hånd til de 
folkepensionister, der har allermindst at gøre godt med. For de har trods alt også været med til at 
skabe det økonomiske råderum, som alle vi andre i dag kan varme os ved. 

 

 

Hvordan gik din sommer?  
 
Sikken en sommer vi har haft. 
Af Joan Briesemeister, HK Seniorer Horsens   
 
Men inden det kom så vidt, har vi gjort os de sædvanlige bekymringer her i huset, nemlig at nu 
skulle der jo så slås græs igen – og det er nok ikke det, vi – min mand – er mest vild med, så det er 
ofte sket, at vi har siddet og kigget på plænen og tænkt, nej nu skal den altså slåes, men nu regner 
det, eller det er hundekoldt, eller det blæser, eller vi – igen min mand – har bare ikke spor lyst til at 
gå i gang med græsslåmaskinen. 
 
Så der blev taget en beslutning – en robotplæneklipper måtte til. 
 
Der blev læst om disse maskiner – kigget på dem – og endelig blev der indkøbt en, nærmest 
dobbelt så stor som nødvendigt, men sådan blev det. 
 
Græsset skulle jo selvfølgelig slåes på sædvanlig vis, inden robotten kunne gå i gang, og der 
skulle laves et stort forarbejde med at tilrettelægge, hvor den skulle køre, men alt blev klaret og 
den blev sat i gang. Hvor nemt og det ville vel nok være dejligt hele sommeren. 
 
Så kom tørken, græsset groede ikke i 3 måneder. Plænen blev blot mere og mere gul. Hvor 
ærgerligt, når nu robotten stod der til ingen verdens nytte. Ja, det gik der megen tid med. 
 
Men så kom regnen, og nu er græsset tilbage, det vokser og vokser, og endelig er der fuld valuta 
for indkøbet af robotten, og hvor er det dejligt at have en græsplæne, der altid ser velklippet ud. 
 
Sikken en sommer, rigtig dejligt på trods af den gule plæne og en robot, der ikke var brug for før 
nu. 
 

 

Sommeroplevelser med veteranbilen  

Af næstformand Aase Christensen 
 
Min mand kom en dag hjem fra bilværkstedet og var meget stille.  
Jeg blev helt nervøs – var reparationen uoverskuelig økonomisk? - Mange tanker gik igennem mit 
hoved, indtil han sagde, at han havde været ude at køre i en veteranbil.  
 
”Nå”, sagde jeg. ”Var det sjovt?” Han kiggede på mig og sagde: ”Den var til salg”.  
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Jeg satte mig ned, dybt bekymret. Havde han fået en hjerneblødning? Hvad var der foregået under 
besøget på værkstedet?  
 
”Sådan en har jeg ønsket mig hele mit liv”, sagde min mand! 
 
3 dages tavshed. Så gav jeg mig og spurgte, om ikke også der var prøveture for kvinder?  
 
Jeg var solgt, totalt og aldeles. Sikken en oplevelse! 
 
Opsparingen blev vurderet. Kunne der blive plads til en sådan investering? Og i vores alder?  
 
Hvad tænker vi dog på, for det gennem mit hoved i de stille stunder? Men blot ved at se på min 
mands ansigt, gjorde det så meget lettere at træffe den rette beslutning, og MGB’en blev købt.  
 
Der er nu gået 7 år, og jeg tænker tilbage på alle de oplevelser, vi har haft sammen med vennerne 
og veteranbilen. De mange årlige veteranbiltræf vi har været omkring, lige fra Sønderjylland, Old 
timer løb Gråsten-Flensborg t/r http://www.oldtimerlobet.dk/ til Ærø og Museumsgården 
Karensminde, Billund samt grænsehandel med fare for varme dæk pga. for meget slik til 
børnebørnene. Foruden de ugentlige køreture med den nordjyske klub igennem sommeren.   
 
Tænk dig, alle de veteranbilvenner, vi har fået på den bekostning, og så meget vi har set af dejlige 
Danmark, når vi sammen med veteranvennerne kører ture i landskabet.  Aldrig er der blevet 
”sparket” så meget dæk, som når vi er på tur, og forbedringer på køretøjerne er altid aktuelle og 
velkomne.    
 
Veteranbilejere hilser på hinanden, når man mødes på vejene. Ganske hyggeligt med en glad 
vinken og anerkendelse af, at vi har en fælles interesse i at vedligeholde og passe på disse gamle 
køretøjer.   

HUSKER DU SOMMERENS SKOVBRANDE? 

Erfaringer fra Sverige vil styrke beredskabet hjemme i Danmark. 200 danske frivillige tog til Sverige 
for at bekæmpe de store skovbrande i juli og august. Seks af dem kom fra samme nordvestjyske 
beredskab og samme kreds i Beredskabsforbundet. Og de fælles oplevelser fra Sverige kan 
bruges hjemme i Holstebro og Struer – og i hele Danmark, mener vicekredsleder Kenneth 
Kristensen. 
 
Af: Per Falborg   /   Foto: Kenneth Kristensen, frivillig ved Nordvestjyllands Brandvæsen, og Danske 
Beredskaber 

En dramatisk oplevelse ud over det sædvanlige. Udfordringer i en helt anden skala end i 
Danmark. Og svenskere, som udviste en rørende taknemmelighed over, at nabolandets 
frivillige brandfolk kom til hjælp, da Sverige stod i brand. 

Det er stort set den samme fortælling, der blev bragt med hjem til Danmark af de godt 200 
frivillige fra Beredskabsstyrelsen og de kommunale beredskaber, som i juli og august blev 
indsat i Sverige. Her hjalp de med at begrænse og slukke skovbrande i et område på 200 
kvadratkilometer omkring Ljusdal i den mellemste del af Sverige. 

http://www.oldtimerlobet.dk/
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Men i flere beredskaber, eksempelvis i Nordvestjyllands Brandvæsen i Holstebro-Struer-
området, har historien et ekstra kapitel: Nemlig at de var ikke færre end seks mand i Sverige. 
Og fællesskabet omkring den oplevelse får positive langtidsvirkninger, mener en af dem, 
Kenneth Kristensen: ”Vi har lært utrolig meget af det. Og oplevelsen har bundet os seks 
stærkere sammen.” 

Historierne smitter andre 
Det siger han, selv om de seks nordvestjyder ikke alle var i Sverige på samme tid. Èn var 
udsendt på det allerførste hold, mens de fem andre kom med et senere hold. Og i Sverige blev 
de yderligere delt op, så nogen var på daghold og andre på nathold. Så de så ikke så meget til 
hinanden under opholdet i Sverige. Men da de kom hjem, havde de seks en masse at snakke 
om: ”I de første par uger efter udsendelsen har vi brugt meget tid på at snakke vores 
forskellige oplevelser igennem. Der har været meget ”Kan du huske det?” og ”Nå, oplevede I 
det, og så I det?” Det har givet os en udbygget form for fællesskab,” mener ”KK”, som han 
kaldes til daglig. 

”Det smitter jo også de andre, som hører 
vores historier. Vi har allerede aftalt, at vi skal 
tage en dag i september, hvor vi seks 
fortæller vores kolleger mere i detaljer om, 
hvad vi oplevede, og hvordan det var. Jeg 
kan mærke, at det giver flere en gnist til at 
komme ud. Rigtig mange vil gerne med 
næste gang, hvis det sker igen,” siger 
Kenneth Kristensen. 

Han er også vicekredsleder i 
Beredskabsforbundets kreds Holstebro-
Struer. Og han har allerede overvejet, om 
turen til Sverige kan bruges aktivt, når man 
skal hverve nye frivillige i lokalområdet: 

”Jeg tror helt sikkert, at mange med lidt eventyr i maven kan blive tiltrukket af vores 
fortællinger om det, vi prøvede i 
Sverige,” siger han. 

Samarbejdet mellem de forskellige 
organisationer og grene i det svenske 
beredskab var anderledes. Deroppe 
kunne vi se, at 80 procent af pumperne 
blev passet af hjemmeværnsfolk. Det er 
en indgroet del af svenskernes 
tankegang: Når der sker sådan noget, 
løfter alle i flok, og det er lækkert at se. 
De har en totalforsvars-tankegang, som 
vi måske kan lære noget af, siger 
Kenneth Kristensen.  
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Her besøger kronprinsesse Victoria et andet af de danske hold. 

 
Ligesom alle andre danske frivillige i Sverige 
oplevede Kenneth Kristensen stor 
taknemmelighed, både fra privat og officiel side.  

 
 

Fællesskab på tværs 

Når han løfter blikket fra sit eget lokalområde, kan Kenneth Kristensen også se en masse positive 
effekter af indsatsen i Sverige i hele det danske beredskab. 

Det handler ikke kun om den rent faglige inspiration, som lægger op til videndeling over hele 
landet. For eksempel om svenske brandslanger, som er lettere og derfor nemmere at håndtere, 
når man skal arbejde inde i skov, som står på klippegrund, eller når man skal etablere en 
standsningslinje på seks kilometer og ikke de sølle én til to kilometer, som man typisk kender fra 
Danmark. 

De danske frivillige oplevede også helt andre måder at organisere sig på: 
”Samarbejdet mellem de forskellige organisationer og grene i det svenske beredskab var 
anderledes. Deroppe kunne vi se, at 80 procent af pumperne blev passet af hjemmeværnsfolk. Det 
er en indgroet del af svenskernes tankegang: Når der sker sådan noget, løfter alle i flok, og det er 
lækkert at se. De har en totalforsvars-tankegang, som vi måske kan lære noget af,” siger Kenneth 
Kristensen. 

”Men først og fremmest er jeg sikker på, at alle vi danskere har lært en masse om sammenhold og 
samarbejde på tværs af beredskaber, på tværs af landet – og hen over landegrænser,” siger 
Kenneth Kristensen, som i Sverige havde selskab af både polske, franske, italienske, norske, tyske 
og litauiske brandfolk, som også kom svenskerne til undsætning. 

”Det giver en stærk fornemmelse af fællesskab, når man oplever mennesker på den måde gøre 
noget for hinanden, og når man oplever svenskernes taknemmelighed. Ikke bare fra 
civilbefolkningen, som alle steder hilste og nikkede og sørgede for, at alle døre var åbne for os. Vi 
var også sammen med et svensk hold brandfolk fra Malmø, som ligger MEGET langt fra det 
område, vi arbejdede i. De forsikrede os, at hvis vi kom forbi Malmø en anden gang, skulle vi bare 
kigge ind. De var klar til at vise os hele byen. Og hvis vi i Danmark en dag kommer i en tilsvarende 
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situation, er jeg sikker på, at de svenskere vil stå på spring for at hjælpe os”, fastslår Kenneth 
Kristensen. 
 

Brian kom i kamp med ilden med det samme 

Af: Per Falborg og Bjørn Nielsen   /   Foto: Brian Trebbien og Danske Beredskaber 
 

 

 

Brian Trebbien fra Vestsjællands Frivillige Beredskab var en af de cirka 200 danskere, som tog til 

Sverige for at hjælpe med at bekæmpe skovbrandene. Det var synet herover, der mødte Brian 

Trebbien og resten af hans hold, da de natten mellem den 22. og den 23. juli ankom til Ljusdal, 
cirka 350 kilometer nord for Stockholm.Skovene i området i det mellemste Sverige stod i flammer, 
og svenskerne havde bedt om hjælp fra nabolandene. 
 
”Vi nåede ikke engang at blive indkvarteret, men røg i kamp med flammerne med det samme,” 

fortæller Brian Trebbien fra Vestsjællands Frivillige Beredskab. Han holdt egentlig ferie fra sit job 
på Novozymes i Bagsværd, da han den 18. juli fik en mail fra Beredskabsstyrelsen, som 
efterlyste frivillige til en indsats i Sverige. Men med 28 års erfaring som brandmand – både 
som lønnet og som frivillig – var han ikke længe om at beslutte sig: 

”Det var helt klart noget, jeg skulle prøve. Det er ikke noget, man sådan lige kommer ud til 
herhjemme,” siger han. 

Og hvis han stadig havde en smule tvivl, om det var rigtigt at forlade familien til fordel for en 
indsats under forhold, som bestemt ikke var ufarlige, blev tvivlen ryddet væk af hans 10-årige 
datter, som sagde: ”Men far, du skal da ud og redde verden.” 

Træthed, sikkerhed og taknemmelighed 

Måske fik Brian Trebbien ikke ligefrem reddet hele verden under de seks dage i Sverige. Men 
han var i hvert fald med til at gøre en forskel under vanskelige forhold: Skovbund med mos på 
sten og klipper er lig med mange hulrum, som gør det svært at slukke en skovbrand. For 
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eksempel havde Brians hold efter et døgns indsats omsider fået slukket en brand – hvorefter 
den brød ud igen om natten. 

Det var en fysisk krævende oplevelse med vagter på 12-14 timer, hele tiden med fokus på 
brandfolkenes sikkerhed. Men for Brian Trebbien var det også en oplevelse af fællesskab, 
både med danske kolleger og med tyske, italienske, franske og polske brandmænd, som også 
kom til Sverige for at hjælpe. 

Og ikke mindst en oplevelse af svensk taknemmelighed: ”Det varmer om hjertet, når man efter 
14 timers indsats i skoven vender tilbage til et skilt, som de lokale beboere har sat op med et 
thumbs-up til ’alle brandheltene’, ”fortæller Brian Trebbien. 

Skovene i området i det mellemste Sverige stod i flammer, og svenskerne havde bedt om 
hjælp fra nabolandene. 

 
En varm hilsen!  

 På grund af sommerens mange skovbrande i Sverige sendte Beredskabsstyrelsens svenske 
søsterorganisation, MSB, i juli anmodning om international assistance. Danmark og en række andre 
lande accepterede anmodningen. 

 Danske brandfolk var indsat i Sverige i perioden 19. juli til og med 6. august. De var med til at 
begrænse og slukke skovbrande i et område på 200 km2 omkring Ljusdal i den mellemste del af 
Sverige. 

 De danske brandfolk medvirkede til at udlægge 56 km brandslanger i det kuperede terræn. 

 16 køretøjer og 217 brandfolk var i Sverige. Langt de fleste var frivillige. Enkelte har været af sted 
flere gange, så der i alt var 248 danske indsættelser 

 De kommunale redningsberedskaber stillede med i alt 70 personer, herunder tre fra Grønland, mens 
Beredskabsstyrelsens folk tegnede sig for resten. 
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 Målt på personer er indsatsen i Sverige en af de større internationale indsatser, som 
Beredskabsstyrelsen har ledet i nyere tid. 

Kilde: Beredskabsstyrelsen 
  

 
”Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen 10. august  
De danske brandfolks indsats i Sverige viser, at Danmark har viljen og evnen til at  
hjælpe, når der er brug for os ude i verden – hvad enten det er langt væk eller lige 
på den anden side af Øresund. Der er blevet udført et imponerende stykke arbejde 
med at slå ilden tilbage, og det har krævet dygtighed og udholdenhed at arbejde 
under så vanskelige forhold i de svenske skove. Samtidig har der været et 
forbilledligt samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, Forsvaret, de kommunale 
redningsberedskaber og svenske myndigheder.” 
 
 

Kender du Patientforeningen Danmark? 
Patientforeningen Danmark arbejder for patienternes interesser. For højere patientsikkerhed, 
sikker diagnosticering, bedre behandlingskvalitet og forbedrede forhold for sygemeldte. 
Patientforeningen er bl.a. patienternes stemme i medierne, over for myndigheder og politikere.   
 

KEND DINE RETTIGHEDER:   https://patientdanmark.dk/dine-rettigheder/  

Vil du undgå fejl og skuffelser i mødet med sundhedsvæsenet, er det en god idé, at du sætter 
dig ind i dine rettigheder på forhånd. Omvendt kan du også få brug for at kende dine 
rettigheder, hvis du ér blevet udsat for f.eks. fejlinformation eller fejlbehandling. Vi har derfor 
samlet en række gode råd om patientrettigheder og lignende væsentlige emner. 

 

Patienthåndbogen - alt om sygdom 
I Patienthåndbogen kan du finde information om sygdomme, symptomer, undersøgelser 
og behandling og få hjælp til, hvad du selv kan gøre. Du kan også se billeder, animationer 
og videoer. 

Alle artikler i Patienthåndbogen er skrevet af speciallæger i samarbejde med 
praktiserende læger 

Gå til Patienthåndbogen  

 

Hvordan virker en hjertestarter?  
Se denne video og du er klar til at yde hjælp!  https://youtu.be/Z6IOjMK6abs  

https://patientdanmark.dk/dine-rettigheder/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/
https://youtu.be/Z6IOjMK6abs
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B a g s i d e n 
 
 

Han sukkede:  
- tænk, for 20 år siden 

drømte jeg om den dag, 
jeg kunne leve et liv i luksus for den løn, 

jeg ikke kan eksistere for i dag.. 
 
 
 

Moderen spurgte sønnen: 
- Huskede du at skrælle æblerne, 

- inden du spiste dem? 

- Ja, mor 

- Det var godt min dreng. 

- Hvad gjorde du af skrællerne? 

- Dem spiste jeg til sidst. 

 

                     
 

 

Festsang-robotten. Udtænkt og skrevet af Tobias Trier. 

Festsang-robotten kan lave en lejlighedssang, som er skræddersyet til en bestemt person 

i anledning af fødselsdag, konfirmation eller anden festlig lejlighed. 

Det eneste, du skal gøre, er at svare på en række spørgsmål og vælge en melodi - så får 

du din egen færdige festsang.  

God fornøjelse!  


