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Redaktionelt 
 
Bladudvalget vil meget gerne modtage materiale fra medlemmerne til 
Rytmeboxen. Det kan være alt fra hjerteoplevelser, rejser eller gode idéer. 
Skriv endelig til os. 
 

… Bladudvalget 
• Jan Gottschalk, E-mail: jan@icdklubben.dk 
• Judy Johansen, E-mail: judy@icdklubben.dk 
• Bente Damgaard Thomsen, E-mail: bente@icdklubben.dk 

 

… Rytmeboxen udkommer 
• 15. marts 
• 15. juni 
• 15. september 
• 15. december 

Rytmeboxen udsendes på mail til alle medlemmer af ICD klubben der er 
interesseret og lægges umiddelbart efter på klubbens hjemmeside. 
 

… Medlemskab af ICD klubben 
Det er gratis at være medlem af ICD klubben, men det kræver 
medlemskab af Hjerteforeningen. 
Indmeldelse kan ske i Hjerteforeningen på tlf.: 70 25 00 00 eller på mail til 
ICD klubben: kontakt@icdklubben.dk 
 

… ICD klubben 
ICD klubben er en klub under Hjerteforeningen for patienter og pårørende. 

www.icdklubben.dk 
www.facebook.com/icdklubben/ 

mailto:jan@icdklubben.dk
mailto:judy@icdklubben.dk
mailto:bente@icdklubben.dk
mailto:kontakt@icdklubben.dk
http://www.icdklubben.dk/
http://www.facebook.com/icdklubben/
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Brugadas syndrom! 
Hvad døde kongerne af? 
 
Jeg har lige muntret mig med at læse en bog om, hvad de danske konger 
døde af. Fra Knud den Store til Frederik d. IX. 
Den er skrevet af Maria Helleberg og Jørgen Lange Thomsen. Maria 
Helleberg tager sig af den historiske beskrivelse af kongernes livsforløb 
og Jørgen Lange Thomsen, der er en kendt retsmediciner, har for første 
gang analyseret og vurderet de kendte informationer og beskrivelser af 
den enkelte kongens død. 
Du kan så som medlem af ICD klubben med rette spørge, hvad det har 
med dig at gøre. 
Vel egentlig ikke andet end at forfatteren (Jørgen Lange Thomsen) i sin 
beskrivelse af vikingekongernes dødsfald, nødvendigvis som fagmand 
må konkludere, at de døde af en nedarvet hjertesygdom, idet de fleste af 
dem døde pludseligt og i en relativ ung alder. 
Påstanden er, at årsagen en medfødt overledningsforstyrrelse i hjertet – 
en dødsårsag som jo også i dag rammer især unge mennesker. Vi kender 
det som noget, der rammer f.eks. idrætsfolk uden forudgående sygdom 
eller varsel. 
Ved opstilling af en simpel efterlevelsestavle ses det, at alle efterkom-
merne efter Svend Tveskæg døde i en relativ ung alder, pludseligt og 
uventet. Det er samtidig rammen, at det stopper da Christian d. 1. træder 
til. Her kommer en ny slægt – Oldenborgerne – på tronen. 
Kunne alle disse vikinge- og middelalderkonger have fået et længere liv, 
hvis de havde haft en ICD´er? En spændende tanke. 
Midt i læsningen af bogen kom så nyheden om, at ca. 25% af de, der 
rammes at et pludseligt hjertestop, nu overlever. 
Jo tingene bliver sommetider i hverdagen sat lidt i perspektiv! 
 

Kilde: www.fadlforlag.dk/ 
 

Svenn Erik Kristensen 
Formand 

http://www.fadlforlag.dk/
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Mig og mit mekaniske hjerte 
Mit navn er Mogens Lund Pedersen, er 71 år, og er gift med Lise og bor i 
Vejle. 

Jeg har diagnosen dillateret kardiomyopati , og har haft dårligt hjerte 
siden jeg var 57 år. 

Mine hjerteproblemer begyndte for alvor en februar dag i 2004 hvor jeg 
sad og så et af snit af Krøniken. Jeg havde i nogen tid kæmpet med 
mange arytmier ( hurtig puls ) , og den aften blev pulsen så hurtig at det 
blev til hjertestop. 

Først min hustru, derefter udrykningslægen, og til sidst 
ambulancefolkene fik mig genoplivet, så jeg kunne komme videre til Vejle 
sygehus, der igen efter nogle dage, kunne sende mig videre til Skejby 
sygehus, hvor jeg fik en ICD, blev medicineret og fik det godt. 

Jeg havde det fint i 11 år, rejste sammen med min kone på flere ferier i 
udlandet, indtil jeg i november 2015 nærmest fra den ene dag til den 
anden, fik det så dårligt, at jeg ikke kunne gå 50 meter uden at det føltes 
som om at brystkassen skulle sprænges på grund af åndenød. Jeg 
mistede min appetit og tabte nogle kilo i løbet af ingen tid. 

På Vejle sygehus konstaterede de, at mit hjerte pumpede meget dårligt, 
min EF var på ca. 10 og der skulle gøres noget. Jeg blev sendt videre til 
Skejby, der ligesom Vejle konstaterede, at det så skidt ud, og fik der på 
Skejby at vide, at jeg havde en begrænset tid at leve i.  

MEN DE HAVDE ET GODT TILBUD TIL MIG 

Det gode tilbud bestod i et mekanisk hjerte, i daglig tale kaldet LVAD, en 
pumpe der skulle indopereres i venstre hjertekammer, og via en slange 
føre blodet op i aorta, til den store legemspulsåre. 
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Den 2. marts 2016 fik jeg indopereret en LVAD i en åben hjerteoperation, 
og allerede efter ca. 7 dage kunne jeg begynde at gå rundt på 
hospitalsgangene. Siden da, er det gået fremad, og jeg har det i dag så 
godt, her ca. 1½ år efter operationen, at jeg igen er begyndt at dyrke min 
sport golf, vandrer på trapper og rejser rundt i landet, dog rejser vi ikke til 
udlandet. Jeg gør stort set i dag det jeg har lyst til, dog hele tiden med 
den sunde fornuft som kontrollant. 

På trods af udfordringer, som det at bære et mekanisk hjerte af og til kan 
give, har jeg aldrig en eneste dag fortrudt. 

Min LVAD er min ven, en gang imellem min lidt besværlige ven, men den 
har bragt mig tilbage til livet, et godt liv. 

 

                                                                            Kilde: www.hjerteforeningen.dk 

                                               (https://hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/behandling/mekanisk-hjerte/                     

                                                                                        Mogens Lund Pedersen 
                                                                                                                                         Medlem af ICD klubben 

http://www.hjerteforeningen.dk/
https://hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/behandling/mekanisk-hjerte/
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ICD klubbens seminar i Horsens 2017 
 
Traditionen tro afholdt ICD klubben sit årlige seminar, og denne gang på 
Hotel Opus i Horsens. 
 
 

 
Foto: Flemming Poulsen 

 
Der blev udleveret program og navneskilte af Sanne Krogh som tog i mod 
deltagerne. 
 
Vi var i alt 88 deltagere, nye og ”gamle” medlemmer. 
 
Det var nu blevet frokosttid med en dejlig buffet. 
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Der var kolde og lune retter at vælge mellem. 
 

 
Foto: Bendt Ørskov Larsen 

 
Foto: Bendt Ørskov Larsen 
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Velkomst til sommerseminaret 
 
 

 
Foto: Flemming Poulsen 

 
Flemming Krogh bød velkommen og gennemgik dagens program. 
 
Foredrag ved tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen: På kanten af livet. 
 
Foredrag ved Specialist i hjerteklapsygdomme, overlæge, lektor, dr.med. 
Steen Hvitfeldt Poulsen, sammen med Mogens Lund Pedersen medlem 
af ICD klubben: Det mekaniske hjerte. 
 
Mere information om de to foredragsholdere, kan ses i Rytmeboxen nr. 
115. 
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Foredrag ved Per Larsen 
… På kanten af livet 
 

 
Foto: Flemming Poulsen 

Per Larsen fortæller her om sin karriere i politiet på en levende og 
humoristisk måde. 
Han fortæller blandt andet om Blekingegade sagen. 
 
I 2008 måtte Per Larsen ud i en anderledes og ikke mindre hård kamp – 
nemlig kampen mod kræft. 

 
Han er begge gange blevet opereret, inden sygdommen har nået at 
sprede sig. 
 
Tiden fløj afsted og Per Larsen kunne helt sikkert have fortsat med sit 
indholdsrige foredrag. 
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Foredrag ved Steen Hvitfeldt Poulsen 
Og Mogens Lund Pedersen  
… det mekaniske hjerte 
 

 
Foto: Flemming Poulsen 

 
 

Steen Hvitfeldt Poulsen fortæller her om de krav og muligheder for at få 
tilbudt en LVAD. Left Ventricular Assist Device. 

 
 
Et mekanisk hjerte er en pumpe, som indopereres, for at afløse eller 
aflaste dit eget svigtende hjerte. Det bruges, når der er behov for  
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hjertetransplantation, og når behandling med medicin ikke er 
tilstrækkelig. 

 

 
Foto: Flemming Poulsen 

 
 
Mogens Lund Pedersen fortæller hele forsamlingen hvordan det er at leve 
med sit mekaniske hjerte. 
 
Og som vi alle så på seminaret, tager Mogens trapperne og ikke 
elevatoren. 
 
Efter Mogens fortælling, blev der stillet spørgsmål, og vi fik lejlighed for 
at se det udstyr Mogens bærer rundt på. 
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Batterierne oplades om natten og som Mogens fortæller er han koblet til 
elnettet om natten. 
 

Foto: Bendt Ørskov Larsen 

 

Denne taske indeholder 2 batterier, og en styreenhed, for at holde det 
mekaniske hjerte i gang. 

 

Dagens foredrag var slut. 

 

Nogle gik i baren og andre fik en ”morfar”, inden vi skulle til festmiddag 
om aftenen. 
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Festmiddagen 

 
              Frisk og kold velkomstdrink                                                          Foto: Flemming Poulsen 
 
 
 

 
Foto: Flemming Poulsen 
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Foto: Flemming Poulsen 

 
 

 
Foto: Flemming Poulsen 
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Foto: Flemming Poulsen 

 

 
Foto: Flemming Poulsen 
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Foto: Bendt Ørskov Larsen 

 

 
Foto: Bendt Ørskov Larsen 
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    Kaffen blev serveret i hotellets lobby                                                          Foto: Flemming Poulsen 

 

 
Foto: Flemming Poulsen 
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       Underholdning med Birgitte lykke Steiner                                                  Foto: Flemming Poulsen 

 

 
Foto: Flemming Poulsen 
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Horsens Statsfængsel 
 

 
Foto: Flemming Poulsen 

Opførelsen af fængslet, dengang Horsens Tugthus startede i 1847 og var 
klar til ” indflytning ” 1853. 
 I forbindelsen med den nye straffelov af 1930, ophørte tugt og 
forbedrings-huse, og blev til fængsler, herefter skiftede Horsens Tugthus 
til Horsens Statsfængsel. 
Fængslet havde huset blandt andet: 
P.A. Alberti: Blev Justitsminister i 1901, og senere dømt for underslæb og 
dokumentfalsk. 
Julius Framlev: (det borende x) havde speciale i pengeskabe og borede 
huller ved pengeskabets lås. 
Adolph Philipsen: Farmaceut og rovmorder. 
 
Horsens Statsfængsel lukkede i 2006 efter opførelsen af det topsikrede 
nye moderne fængsel Enner Mark 10 kilometer vest for Horsens. 
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Foto: Elo Thomsen 

 

 
Foto: Flemming Poulsen 
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Foto: Flemming Poulsen 

 
 

 
Foto: Flemming Poulsen 
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Efter morgenkaffe og udtjek fra værelserne gik turen om søndagen til det 
tidligere Horsens Statsfængsel, hvor vi fik et indledende foredrag om 
fængslets historie. 
 
Derefter gik vi på egen hånd rundt i den store bygning, som bød på en 
helt speciel oplevelse. "Den fagre nye Verden" gav mulighed for, at møde 
tidligere fanger og vogtere i øjenhøjde og se og høre dem fortælle om 
deres liv og oplevelser i og udenfor fængslet. 
 
 Endvidere kunne man ved hjælp af interaktive Id-kort få mulighed for at 
følge tidligere fanger eller ansatte rundt i fængslet. 
 

 
Foto: Jan Gottschalk 
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Sygeafdeling 

 

 
Foto: Jan Gottschalk 

 
 
 

Funktion: Lægehus for fanger og ansatte 
 
Sygeafdelingen blev oprettet i 1853. I 1979 flyttede den til 1. nord i 
hovedbygningen. 
Det daglige personale bestod af fem sygeplejersker, mens en læge og en 
tandlæge kom to gange om ugen. 
Desuden var der tilknyttet en psykiater og en fysioterapeut. 
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Foto: Jan Gottschalk 

 

 
Foto: Jan Gottschalk 
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Foto: Jan Gottschalk 

 
Foto: Jan Gottschalk 
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Foto: Jan Gottschalk 

Carl August Lorentzens celle, Fange nr. s 36. 
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Forbrydelsen var tyveri, og dommen var sikkerhedsforvaring. 

Han var indsat i fængslet fra 1948 til 1958 

Carl August Lorentzen var 8 år, da han kom på børnehjemmet Godthaab. 
Dan han var 15 år, fik han sin første dom for tyveri. Efter den fulgte flere 
domme. Da Lorentzen i 1948 kom til fængslet i Horsens, var det med en 
tidsubestemt sikkerhedsforvaringsdom, fordi dommeren mente, at han 
var ” uforbederlig ”. Lorentzen sad sammenlagt 37 et halvt år i fængsler 
og arresthuse fra de sene teenageår, til han døde i en alder af 61 år. 

 
Foto: Jan Gottschalk 

 
Det var et godt stykke arbejde han har udført af forskellige ting og bestik. 
Han kunne have været en god håndværker, i stedet for en ”gentleman 
tyv”. 
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Lorentzen var meget interesseret i at komme så tæt på fangevogterne så 
han kunne se deres nøgler. Havde Lorentzen først set dem, kunne han 
huske dem.  
 

 
Foto: Jan Gottschalk 

 

Lorentzen holdt af at spille skak. Han spillede blandt andet 
korrespondanceskak med sin værge. Lorentzen var god til at snitte 
figurer i træ, og mens han sad i fængsel, snittede han blandt andet de to 
sæt skakbrikker. 

Derefter malede han dem, så der var et rødt og et grønt sæt brikker. 

Brikkerne var en gave til hans værge. 
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Den sidste halshugning 

 
Foto: Jan Gottschalk 

 
Den sidste halshugning i Danmark var i gården i Horsens Statsfængsel. 
Det var i 1892. Det var Jens Nielsen der som den sidste måtte lade livet i 
fredstid ved halshugning. 
Jens Nielsen havde et voldsomt had til myndighederne, og hans eneste 
ønske var at dø ved dødsstraf. Han overfaldt i alt 3 fængselsbetjente.  
 
Efter de to første forsøg blev han idømt dødsstraf, men straffen blev 
ændret til livstid. Men efter tredje forsøg, lykkedes det for ham. 
Og den 8. november 1892 kunne Danmarks sidste aktive bøddel, hæve 
den tunge skarpretterøkse over hans hals. 
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Afslutning på besøget 
”Udbryderkongen” 
 
Afslutningen på besøget gik via "Udbryderkongens" eller Carl August 
Lorentsens 18 meter lange rekonstruerede flugttunnel under 
fængselsgården. 
 

 
Foto: Jan Gottschalk 

Efter besøget i fængslet, vendte vi tilbage til hotellet. Der ventede os en 
dejlig frokostbuffet. 
Efter frokosten var det tid til at tage afsked af dette års seminar. 
Husk vi ses igen til Generalforsamling/vintermøde d. 10 marts 2018 

Bladudvalget 
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Smilehullet 
 
Vi var på restaurant med noget familie og jeg var placeret overfor en lille 
pige..... 
Jeg spurgte: " Hvad hedder du?" 
Hun svarede: "Jeg hedder Karen." 
Jeg sagde: "Jeg hedder Bente. Hvor gammel er du?" 
Karen svarede: "tre et halvt år" 
Derefter smilede Karen forventningsfuldt til mig i meget lang tid imens 
hun lavede fingerhjerter og jeg smilede tilbage, hvorefter hun udbrød 
meget højt og tydeligt: "  Du må være meget gammel, for du har gamle 
tænder ". 
 

I telefonen: 
Hallo, er de 
dyrlæge Hansen? 
Det er Prebensen 
her. Min kone er 
på vej med vores 
gamle kat. 
Giv hende diskret 
en indsprøjtning, 
så hun kan sove 
stille ind. 
Det skal jeg nok 
Prebensen. 
Hvad med katten, 
kan den selv finde 
hjem? 

 Bladudvalget 
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Hjerteforeningens Patientstøtter 
 
Formålet med Patientstøtter er, at give støtte fra patient til patient 
omkring livet med en hjerte-kar-sygdom samt synliggøre 
Hjerteforeningens tilbud i Hjerteforeningens Rådgivninger og 
lokalafdelinger. 
 

… Hospitaler 
Hjerteforeningen har på nuværende tidspunkt, Patientstøtter på følgende 
4 hospitaler rundt om i landet: 

 Bispebjerg Hospital 
 Herlev hospital 
 Odense Universitetshospital 
 Viborg/Skive sygehus 

Hver uge tilbyder Patientstøtter en fortrolig samtale med indlagte 
patienter og deres pårørende på hospitalerne. 
 

… Kontakt 
Ønsker du/I en fortrolig samtale med en Patientstøtter efter 
hjemsendelse fra hospitalet, enten som patient eller som pårørende, så 
kontakt Hjerteforeningen, der vil sørge for kontakten mellem dig og en 
Patientstøtter. Hjerteforeningen har Patientstøtter i alle regioner i landet. 
       Hjerteforeningen 

 Telefon: 70 25 00 00 
 www.raadgivning.hjerteforeningen.dk/patientstoetter/ 

 
 
 
 

Flemming Krogh 
Kasserer 

Patientstøtter, Bispebjerg Hospital 
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Konkurrence 
 
Send materiale til redaktionen og deltag i lodtrækning om en kompakt 
førstehjælpstaske. 
Alle indsendte forslag vil blive belønnet med en lille gave. 
 
Skriv f.eks. en sjov historie, en morsom oplevelse, din hjertehistorie, om 
en spændende ferie, en hjertevenlig opskrift eller andet som du syntes du 
vil dele med os. 
 
Send dit indslag til Jan Gottschalk, E-mail: jan@icdklubben.dk 
 

 

 

 

 
 
 
 

mailto:jan@icdklubben.dk
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Aktiviteter 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Rytmeboxen 

Fredag, den 15 december 2017 
udkommer Rytmeboxen nr. 117 

på ICD-klubbens hjemmeside 

   
Vintermøde 2018  

Lørdag, den 10. marts 2018 
på SEVERIN i Middelfart 

   

15 
 

10 

DEC  MAR 
   
  

Rytmeboxen 
Fredag, den 15. juni 2018 

udkommer Rytmeboxen nr. 118 
på ICD-klubbens hjemmeside 

   
Seminar 2018 

Fra lørdag, den 10 til 
Søndag, den 11 august på 

Vingsted Kursuscenter 

15 
 

10 

JUN  AUG 
   

… Efterlysning  
Jeg søger følgende tidligere udgaver af Rytmeboxen. 
Ligger du inde med et eller flere af følgende numre, vil 
jeg meget gerne låne det/dem til vores hjemmeside. 
Rytmeboxen nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6,   10, 17, 19,   31, 38 og 
43. 

Sanne Krogh 
Webmaster 

sanne@icdklubben.dk 

mailto:sanne@icdklubben.dk
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Bestyrelsen 2017 / 2018 
 

 

Formand: 
Svenn Erik Kristensen 
Fasanvej 12 
4683 Rønnede 
E-mail: 
svennerik@icdklubben.dk 
Mobil: 2298 6342  

Næstformand: 
Ulla Hansen 
Blomsterparken 13 
Stevnstrup 
8870 Langå 
E-mail: 
ulla@icdklubben.dk 
Tlf.: 8641 0535 

    

 

Kasserer/Patientstøtter: 
Flemming Krogh 
Amagerfælledvej 147, 1-5 
2300 København S 
E-mail:  
flemming@icdklubben.dk 
Mobil: 3160 2815  

Sekretær: 
Annelise Hattesen 
Sct. Nicolai Gade 19, 1.03 
6200 Aabenraa 
E-mail: 
annelise@icdklubben.dk 
Tlf.: 3514 2646 
Mobil: 4085 2646 

    

 

Bestyrelsesmedlem: 
Jan Gottschalk 
Marievej 53 
4300 Holbæk 
E-mail: 
jan@icdklubben.dk 
Mobil: 4078 6978  

Bestyrelsesmedlem: 
Morten Drejer 
Fasanvej 6 C 
8500 Grenaa 
E-mail: 
morten@icdklubben.dk 
Tlf.: 8681 0185 

    

 

Bestyrelsesmedlem: 
Søren Rasmussen 
Rude Skovvej 13 
Rude Strand 
8300 Odder 
E-mail: 
soeren@icdklubben.dk 
Mobil: 3026 9286 

 

Suppleant: 
Judy Johansen 
Violvej 273 
7800 Skive 
E-mail: 
judy@icdklubben.dk 
Mobil: 4088 6270 

    

 

Suppleant: 
Bente Damgaard 
Thomsen 
Minervavej 23 
6960 Hvide Sande 
E-mail: 
bente@icdklubben.dk 
Mobil: 4017 5764 

 

Webmaster/Suppleant: 
Sanne Krogh 
Amagerfælledvej 147,1-5 
2300 København S 
E-mail:  
sanne@icdklubben.dk 
Mobil: 2854 8337 
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