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Sæsonens Buket til Jytte Larsen i Holbæk
Merete Mårtensson i Holbæk er så glad for sin nabo, Jytte Larsen,
at hun indstillede hende til MCS Foreningens anerkendelse her i marts
MCS Foreningen uddeler tre gange om året Sæsonens Buket til en enkeltperson, firma eller andre, der har gjort
livet som duft- og kemikalieoverfølsom (MCS’er) nemmere.
I marts valgte foreningen Merete Mårtenssons forslag om at indstille Jytte Larsen til Sæsonens Buket, fordi
Jytte i udstrakt grad har vist godt naboskab ved at gå over til at bruge duftfrie produkter til bl.a. vask og
rengøring.
I sin indstilling af Jytte Larsen skriver Merete Mårtensson:
Da mine nye naboer flyttede ind her på 2. sal for to år siden, bredte der sig en stærk duft af
skyllemiddel. Derfor fik jeg sat en krog på vores dør for enden af gangen, så jeg kunne lufte ud,
inden duftene nåede ind til mig. Jeg mødte så min nye nabokone Jytte og fortalte hende, at jeg
luftede ud på gangen pga. min MCS. Hun var sød og forstående, for hun havde en kusine med
samme sygdom, og kusinen kunne ikke komme på besøg hos dem.
Mine nye naboer havde også hund, en dejlig labrador, så mit syn på fremtiden var ikke så
optimistisk. MEN – Jytte lovede at udskifte alle sine rengøringsmidler og vaskepulver, efterhånden
som det blev brugt op. Jeg syntes, det var meget rørende, og har selvfølgelig sagt tak bl.a. med en
flaske vin.
Luften er blevet renere og renere, og det gardin, jeg havde for min indgangsdør på indersiden, har
jeg kunnet tage ned. Da der en lang overgang manglede en liste ved Jyttes entrédør, lagde hun et
håndklæde foran døren. Jytte er også begyndt at bruge økologiske makeup-produkter, og
elevatoren bliver støvsuget for hundehår. En anden positiv følgevirkning er, at Jytte selv føler sig
bedre tilpas, efter at alle duftene er kommet ud af lejligheden.
Jeg mener, at bedre naboer kan man simpelthen ikke få som MCS'er, og de er et eksempel til
efterfølgelse for andre naboer.
Læs mere i MCSinfo marts 2011

Fakta om MCS:

MCS står for Multiple Chemical Sensitivity (MCS) – direkte oversat ’mangeartet kemisk overfølsomhed’ – i daglig tale ”duft- og
kemikalieoverfølsomhed” eller MCS. MCS-symptomer er irritation i øjne, næse og luftveje, svimmelhed, hovedpine,
vejtrækningsbesvær, hukommelses- og koncentrationsbesvær, kløe og udslæt, ledsmerter og hjertebanken. MCS’ere bliver syge af
kemiske stoffer i mængder, der ligger langt under de fastsatte grænseværdier. MCS’ere reagerer altså kraftigt på dufte og kemiske
stoffer, som andre knap mærker. Forskerne ved endnu ikke præcist, hvor mange der har MCS – Miljøstyrelsen har nævnt 50.000
danskere.
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed forsker i MCS under ledelse af cand.scient.san., ph.d. Sine Skovbjerg, 39 77 73 04,
sinsko01@geh.regionh.dk, www.mcsvidencenter.dk
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