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Sæsonens Buket
til Ballet Akademiet i Århus
Ann-Charlotte Knudsen fra Hjortshøj har indstillet sin datters balletskoleleder Iben
Hutzelsider fra Ballet Akademiet i Klostergade til MCS Foreningens anerkendelse
’Sæsonens Buket’, fordi Iben har gjort meget for at begrænse balletbørnenes udsættelse
for dufte og kemikalier
Det var ikke svært for MCS Foreningen at vælge modtageren af Sæsonens Buket i juni 2010, da foreningen læste,
hvor glad den MCS-ramte Ann-Charlotte Knudsen er, for at hendes datters balletinstruktør både har fjernet
duftfriskere på skolens toiletter og opfordret alle til at vise hensyn og fx undlade at spraye med deodorant eller
hårlak indendørs.

I sin indstilling af Ballet Akademiets leder skriver Ann-Charlotte bl.a.:
Iben Hutzelsider, som har balletskolen i Klostergade, har været forstående over for mine behov som
MCS-ramt forælder. Da Ballet Akademiet for et par år siden flyttede til nye lokaler i Klostergade i Århus,
sad der duftfriskere på toiletterne. Jeg blev klar over, at kemien havde bredt sig til de andre lokaler og
blev bekymret for min datter. Iben fjernede øjeblikkeligt duftfriskerne, da jeg fortalte hende om den
skadelige kemi i dem.
Forrige sommer læste jeg på Miljøstyrelsens hjemmeside, at nye MCS-tilfælde bl.a. opstår ved
udsættelse for sprayning i lukkede rum af stærke ting som fx hårlak. Jeg fortalte Iben om rapporten. Der
hænger nu et skilt i omklædningsrummene, som henstiller til at vise hensyn. Nogle går nu ud i gården
for at spraye. Andre har skiftet til neutrale mærker, og nogle er gået over til at bruge hørfrø-skum, hvilket
min mor brugte, når hun som ung gik i byen og skulle have styr på håret.
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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. Sine Skovbjerg, 39 77 73 04 +
sinsko01@geh.regionh.dk, www.mcsvidencenter.dk
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