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HEJNSVIG: En fortvivlet blø-
derpatient fra det vestjyske 
– ét af mange uskyldige of-
re for 1980’ernes barske blø-
der-skandale – ligger afk ræf-
tet hen på sit sygeleje, døds-
syg af aids.

Han er gået i sultestrejke 
som et sidste desperat forsøg 
på at råbe de ansvarlige myn-
digheder op og udkæmper 
nu sit livs sidste kamp. Med 
spinkel stemme hvisker han:

– Kommunen er ligeglad 
med, om jeg dør.

Et gammelt fotografi  af 
en forstenet Freddy Greger-
sen går lige til hjertet og er 
et bevægende symbol på 91 
danske bløderpatienter, der 
som følge af bløder-skanda-
len, blev ofre for den døde-
lige hiv-virus gennem deres 
livsnødvendige donorblod, 
der var infi ceret.

For tid og evighed en 
skamplet i dansk samfunds-
historie med en Sundheds-
styrelse, der sov, medicinal-
producenter, der ville tjene 
penge og en indenrigsmini-
ster, der ville spare.

Sultestrejke
Kalenderen skriver novem-
ber 1986, og Freddy har ind-
ledt sultestrejken i sin lejlig-
hed på Møns Klint. Da en 
journalist opsøger ham, har 
han stort set været uden vådt 
og tørt i 10 døgn. På køresto-
len ved siden af sengen står 
en fl aske med lunkent vand 

og de vitaminpiller, der i al 
den tid har været hans ene-
ste næring.

Med sin sultestrejke kæm-
per han – selv dødsmærket af 
sygdommen aids – for de blø-
dere, der også er ramt af den 
dødelige smitte, i håb om en 
mere menneskelig sagsbe-
handling i kommune og amt, 
forbedrede behandlingsvil-
kår, højere erstatninger og 
bedre økonomiske forhold.

I en artikel under overskrif-
ten AIDS-bløder sultestrejker, 

tager Freddy modigt bladet 
fra munden og betror Ekstra-
Bladets udsendte: ”Kommu-
nen ønsker at råde over min 
person og snage i mit privatliv. 
Derfor er jeg gået i sultestrej-
ke. Og den hører ikke op, før 
Møns kommune behandler 
mig på lige fod med landets 
øvrige bløderpatienter.”

For ikke så længe siden mi-
stede han sin mor, og tidlige-
re måtte han sige det sidste 
farvel til sin elskede mormor 
i Hejnsvig, Maren Gregersen. 

Nu beskriver han sin frygt for, 
at myndighederne vil tvangs-
fj erne ham og stuve ham væk 
på et hospital: ”Men det skal 
ingen få held til”, lyder det fra 
sygesengen”– jeg er smittet af 
blod, jeg brugte til behandling 
af min blødersygdom.”

En fremtid uden håb
Da det står klart, at blødernes 
livsvigtige medicin er smitte-

bærende, slår Danmarks Blø-
derforening katastrofealarm. 
Først med lig på bordet bli-
ver de nødvendige midler 
bevilget, og da er 91 danske 
bløderpatienter allerede ble-
vet smittet med den dødeli-
ge hiv-virus gennem infi ceret 
donorblod.

En af de dødsdømte blø-
derpatienter er netop Fred-
dy Gregersen fra Hejnsvig, 

og med ham kan vi sætte et 
menneskeligt ansigt på blø-
dernes tragedie. En unik sjæ-
lefortælling om en opvakt 
Hejnsvig-dreng med håb, 
drømme og mod på livets 
mange facetter.

I JydskeVestkysten har vi i 
en tidligere artikel fortalt om 
hans vidunderlige barndom 
og opvækst i Hejnsvig hos 
sin elskede mormor Maren i 
det lille hus ved siden af Mis-
sionshuset.

I 1983 bliver Freddy indlagt 
på Rigshospitalets epidemi-
afdeling og konstateres smit-
tet med hiv-virus med trus-
len om aids i udbrud hæn-
gende som et mareridt over 
sygesengen. Dengang en 
dødsdom. En fremtid uden 
håb er den barske virkelig-
hed for Freddy Gregersen, 
der kun har lidelser og død 
at se frem til.

Længe holder Freddy ved 
i sin lejlighed på Møn, men 
han føler sig ladt i stikken af 
de sociale myndigheder. Han 
har behov for hjælp og støtte 
i døgnets 24 timer, men op-
lever at blive kastebold mel-
lem politikere og sagsbe-
handlere i kommune, amt 
og de sociale forvaltninger.

Han lægger ikke skjul på, 

Freddys 
sidste kamp
Et gulnet avisudklip fra november 1986 fra 
Ekstra-Bladet med et grynet fotografi  af 37-årige 
Freddy Gregersen, bærer vidnesbyrd om 
århundredets største menneskelige tragedie 
herhjemme og vækker selv i dag dybe følelser.

Freddy Gregersen sultestrejker på Møn. 
Foto: Ekstra-Bladet 10. november 19

Avisoverskrift er i Ekstra Bladet 1985-86.

Freddy Gregersen i sin sidste tid på Møn. Foto: Ekstra-Bladet 18. 
april 198
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Få et arrangement med
Send en mail til redaktionen

DET 
SKER

I DAG:
10.30: Billund Idrætscenter: 
Billund Cykelmotion: Mandfolk 
på MTB
16: Grindsted Kino: Kollision. Dra-
ma. Med danske undertekster
18.30: Grindsted Kino: Valhalla. 
Science fi ction
19: Vesterhede Kirke: Koncert-
gudstjeneste med Tina Lynderup

Kirketider:
09: Skjoldbjerg Kirke ved Su-
sanne Østbjerg Kargo
09: Filskov Kirke ved Jacqueline 
Moustgaard Thiesen
09: Billund Kirke ved Solvej Paa-
bøl Andersen
9.30: Grindsted Kirke ved Anna 
Marie Erbs
10.30: Sdr. Omme Kirke ved Jac-
queline Moustgaard Thiesen
10.30: Vorbasse Kirke ved Su-
sanne Østbjerg Kargo
10.30: Grene Kirke ved Solvej 
Paabøl Thiesen
10.30: Hejnsvig Kirke ved Jørgen 
Johansen
11: Urup Kirke ved Egil Hvid-Olsen
19: Vesterhede Kirke: Koncert-
gudstjeneste

Politiet: 114.
Lægevagten:
Tlf. 7011 0707 kl. 16-08.
Lørdag, søn- og helligdage hele 
døgnet.
Skadeklinikken i Grindsted:
Tlf. 7011 0707, kl. 8-22.
Off errådgivning:
Døgnåbent 2368 6007. Råd-
givning for off er, vidne og 
pårørende.

Mandag 11. november
09: Ved Tronsøen: GGIF-Gymna-
stik: Stavgang
9-10: Mødestedet: Ældre Sagens 
stolemotion
14.30-16.30: Mødestedet: Sang-
kor v/Karina
16.20-17.50: Lynghedeskolen: 
Grindsted Husholdningsfor-
enings Aft enskole: Yoga
17.30: Grindsted Kino: Terminator 
– Dark Fate. Action
19: Sdr. Omme Multicenter: Spor-
tens Venner: Banko
19-21.40: Lynghedeskolen: 
Grindsted Husholdningsfor-
enings Aft enskole: Syning
19-22: Billund Bibliotek, lokale 1: 
Billund L’Hombre klub: Spilleaft en
20: Grindsted Kino: Kollision. 
Dansk drama 

at han føler sig svigtet, dre-
vet rundt i et system med bu-
reaukratiske paragraff er, ju-
ridiske kringelkroge og kom-
plicerede faldgruber. Men al-
drig bleg for at tage sine kam-
pe for at klare sig igennem.

Off er for politivold
I marts 1985 bliver Freddy ef-
ter eget udsagn udsat for vold 
af to betjente på politistatio-
nen i Stege på Møn, da han 
møder op på stationen for at 
klage over en banal fartbøde. 
Senere fortæller han en jour-
nalist fra Ekstra-Bladet, hvad 
der videre sker:

”Da jeg bad om de to be-
tjentes navne, eksploderede 
det hele. Pludseligt greb de 
fat i mig og skubbede mig 
ned af en trappe. Til sidst åb-
nede de døren ud til gaden 
og smed mig ned af stentrap-
pen, så jeg klaskede mod ce-
mentfl iserne”.

Eft er mødet med de to be-
tjente fortæller Freddy, at 
han i fl ere uger nærmest er 
ude af stand til at røre sig og 
sidder lænket til sin kørestol 
i hjemmet. For ham som 
bløderpatient kan en indre 
blødning være fatal, og en 
omgang næseblod kan ud-
vikle sig til en livstruende 

blødning og vare fl ere dage.
En læge i Stege fastslår, at 

kroppens skader meget vel 
kan være opstået som angi-
vet af Freddy. Han udfærdi-
ger en lægeerklæring og an-
fører, at Freddy måske får 
varige mén af den påståede 
politivold, der har forårsaget 

en række farlige blødninger – 
venstre underarm, håndryg, 
fi ngrenes mellemled, ven-
stre hoft eben, knæskal og 
mere til.

Sidste akt
Tæppet kan gå for sidste akt 
i den tragiske føljeton om 

Freddy. Bristede illusioner 
og knuste drømme får ham 
til at anmelde sin udtræden 
af folkekirken til den lokale 
sognepræst, han afb ryder en-
hver kontakt med andre, og 
hans sidste ønske er, at hans 
aske må blive strøet ud over 
vandet.

Få måneder senere sover 
han stille ind i hjemmet på 
Møns Klint.

Tilbage står mindet om en 
ukuelig og tapper kriger fra 
barndommens land, der om-
favnede sin skæbne og rage-
de op som et fyrtårn blandt 
Hejnsvigs børn og unge for 
sit sjældne mod og sine men-
neskelige kvaliteter.

Epilog
Den ansvarlige minister 
skrev i 1980’erne med kug-
lepen i margenen på Bløder-
foreningens ansøgning om 
bevilling af penge til at sikre 
rene blodpræparater: De kan 
rende og hoppe …

I dag er Freddy Greger-
sens tragiske skæbne ind-
hyllet i glemslens tusmør-
ke, men i 1980’erne gjorde 
han en forskel: Dødsmærket 
af aids fandt han kræft er og 
overskud til at engagere sig i 
blødernes kamp for at få pla-
ceret et ansvar for den stør-
ste menneskelige tragedie i 
dansk historie.

Folketinget tildelte hver 
enkelt aids-smittet bløder-
patient en godtgørelse på 
750.000 kroner.

I oktober 2019 kunne Fred-
dy Gregersen være fyldt 70 år.

Freddy Gregersen i sin lejlighed på Møn. Foto: JyllandsPosten










