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Indtil for knap fem år siden levede Peter Melvad på 29 år et helt almindeligt liv med venner
og arbejde. Nu er han isoleret i hjemmet i Lund uden venner og uden udsigt til et fast job.

Peter kan ikke
være i sin egen
have, hvis
naboen tørrer
vasketøj
Peter Melvad lider af ekstrem overfølsomhed over for parfume. Så meget
at den 29-årige ingeniør er mere eller mindre bundet til huset i Lund, for selv
en gåtur i haven kan udvikle sig til flere ugers sygemelding, hvis naboen har
parfumeret vasketøj hængende til tørre. De knap fire år med den sjældne
Dorthea Dittmer
dordi@jfmedier.dk

LUND: Det er december 2017. Julen
er veloverstået for parret Peter
Melvad og Dorthe Dahmke. Familiebesøg, socialt samvær og hygge
har været i højsædet som for de
fleste andre familier i Danmark. Og
ingen kunne have forudset, at julen 2017 blev den sidste almindelige jul for parret i mange år og i
værste tilfælde for altid.
- Det var lige efter jul, jeg fik

pludselig voldsom hovedpine nærmest ud af det blå. Så jeg blev
indlagt på sygehuset i Horsens
med mistanke om meningitis, fortæller 29-årige Peter Melvad fra
Lund.
Men lægerne fandt ikke meningitis. Peter Melvad blev sendt til
hovedpineklinik i Aarhus og scannet på kryds og tværs stadig uden
held til at stille en diagnose. I alt
tog processen tre år med utallige
lægebesøg i både ind- og udland,
før Peter Melvad stod med diagnosen MCS. Han lider nemlig af multiple chemical sensitivity, som be-

tyder “mangeartet kemikalieoverfølsomhed”.
- Jeg vidste det selv efter cirka et
halvt år, men det tog tre år, før jeg
fik diagnosen på Skejby. Det var en
lang udelukkelsesproces. Jeg begyndte at tro, at det var opfundet,
fantasi, imaginært, så det var en
stor glæde, da jeg fra den sundhedsfaglige sektor fik at vide: "Vi
tror på dig".

Umuligt at arbejde

Indtil Peter Melvad fik den endelige diagnose, gik han på arbejde
som forsker og ingeniør i en privat

Parret Peter Melvad, 29, og Dorthe
Dahmke, 27, bor i Lund med deres
søn Aron på ni måneder. Peter lider
af MCS eller duft- og kemikalieoverfølsomhed og kan ikke gå ud
i sin egen have, hvis naboerne
har hængt vasketøj til tørre.
Fotos: Mads Dalegaard

virksomhed, men hverdagen på
jobbet blev mere og mere umulig
at opretholde.
- Jeg arbejdede i laboratoriet, der
er man relativt alene, men hvis en
sælger kom ned forbi, så var jeg sygemeldt i en uge, fortæller han.
MCS viser sig forskelligt fra person til person. Peter Melvad er meget hårdt ramt, så når han bliver
udsat for parfume, selv i ekstremt
små mængder, får han voldsomme

symptomer. Og selvom de mest invaliderende, som slem hovedpine,
aftager efter en uges tid, hænger
flere andre symptomer ved i op til
en måned.
- Hovedpinen er det værste. Men
jeg får også irriterede øjne og slimhinder, hukommelsesbesvær og
søvnbesvær. Når jeg siger noget,
falder ordene væk, så der nærmest
mangler en del af en sætning, og
det gør kommunikation meget
vanskelig. Jeg søger ind i mig selv
og bliver meget irritabel, forklarer
han.
Derudover har Peter Melvad
koncentrationsbesvær i ugevis:
- Jeg kan kun holde koncentrationen i tre til fire sekunder, men
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efter tre-fire uger, hvor jeg ikke har
været udsat for parfume, bliver jeg
livlig og kan være innovativ og
komme med de bedste ideer igen. I
det arbejde jeg havde før, udviklede jeg verdens mest energieffektive
ventilationsanlæg, så det er ikke
fordi, jeg ikke har evnerne, slår han
fast.

Antallet af sygedage blev for stort

Efter diagnosen lykkedes det ikke
Peter Melvad at holde på jobbet
som ingeniør. Mængden af sygedage blev simpelthen for stor. I dag er
han ansat i en tidsbegrænset stilling ved Aarhus Universitet.
- Jeg har lige udviklet en vandopsamler til vandprøver i Grønland

CC

Når jeg siger noget,
falder ordene væk, så der
nærmest mangler en del
af en sætning, og det gør
kommunikation meget
vanskelig.
PETER MELVAD

for at monitorere Golfstrømmen,
men jeg arbejder hjemmefra, jeg
kan ikke møde op på et kontor, siger han og fortsætter:

- Det er meget svært at arbejde
alene. Der er ikke nogen at sparre
eller snakke med. Man har en anden synergi, når man sidder sammen og arbejder, men det kan jeg
ikke, og det medfører, at jeg laver
flere fejl.
Når ansættelsen udløber til
november, har Peter Melvad da
heller ingen forhåbninger om at
blive forlænget. Derfor har han de
seneste to år forsøgt at finde et andet arbejde uden succes.
- Selvom jeg har fine kvalifikationer, bliver det måske desværre
førtidspensionist eller sygedagpenge. For hvem vil have en person,
der kan blive syg af at være i sin
egen have? Jeg er godt nok kun syg

i en uge, men min funktion er nedsat i en måned.
Derfor har han nu en plan B for
sin professionelle fremtid.
- Jeg har startet egen virksomhed, som jeg håber, jeg kan få op at
køre, for at jeg ikke skal være en
belastning for samfundet.

Ingen venner

For fire år siden, inden Peter
Melvad kendte til sin diagnose, var
han en helt almindelig ung mand
med venner og et socialt liv. Nu er
hans sociale interaktion reduceret
til online fora, og han ser kun ganske få mennesker fra sin nærmeste
familie.
- Venner er ikke eksisterende
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mere. Jeg har én ven, der bor på
Djursland, og som gerne vil tage
hensyn til min situation og være
parfumefri, når vi mødes, og så har
jeg en bror, der gerne vil være parfumefri. Ellers spiller jeg computer
online med andre folk, men det er
ikke det samme som socialt
samvær.
- Jeg havde masser af venner før,
men det dør lige så stille hen, når
man begynder kun at skrive sms’er
og telefonere. Man føler sig meget
ensom - jeg savner at have venner.

>
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FAKTA
HVAD ER MCS?
I Danmark forkorter vi "multiple
chemical sensitivity" MCS eller bruger den danske betegnelse “duftog kemikalieoverfølsomhed”, som
dækker over en lidelse, hvor personer oplever at blive syge, når de
indånder selv små mængder dufte
og kemiske stoffer. Det kan være fra
friske tryksager, andres brug af
parfumerede produkter, rengøringsmidler, udstødningsgas og
meget andet.
Man ved endnu ikke, hvorfor nogle
mennesker oplever disse symptomer, og derfor er det også svært at
diagnosticere tilstanden samt sikre
effektiv behandling og forebyggelse. Omfanget og sværhedsgraden
af de symptomer, som de ramte beskriver, varierer fra person til person. Det er også forskelligt, hvilke
stoffer der udløser dem.
Hvor mange danskere, der har MCS,
vides ikke præcist. På baggrund af
udenlandske undersøgelser skønnes det, at forekomsten herhjemme
er i størrelsesorden 0,1-1 procent af
befolkningen.
De hyppigste symptomer er:

● Irriterede slimhinder, f.eks. svien,
brændende fornemmelser eller
kløe, i øjne, næse, mund og hals
Den største glæde i Peter Melvads liv er sønnen Aron, som han for alt i verden vil være en god far for på trods af sin sygdom. Foto: Mads Dalegaard
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Ud over vennerne har Peter
Melvad også oplevet, hvordan selv
nære familiemedlemmer ikke har
kunnet leve parfumefrit. Dem ser
han ikke længere.
- Hvis håbet dør, har jeg intet tilbage, så jeg håber, at tiden vil gøre
tingene bedre. Enten for mig eller
for dem, så de kan prøve at være
parfumefri.

CC

Jeg har været igennem
depression og overvejede
at tage mit eget liv. Jeg
kan jo ingenting. Jeg kan
ikke gå en tur i parken
med mit barn. Da jeg var
barn, elskede jeg at gå
tur med min far.
PETER MELVAD

Havde lyst til at dø

Det håb har dog ikke altid levet
stærkt i den 29-årige ingeniør. Han
har oplevet, hvordan ensomheden
og isolationen fra omverdenen var
ved at kvæle lysten til livet, og trangen til at give op var ved at få overtaget.
- Det kan ikke blive værre end
det her. Det kan jo ikke blive værre, end at man ikke har nogen at
snakke med ud over ens kæreste
og barn, siger han og fortæller om
sine tanker:
- Jeg har været igennem depression og overvejede at tage mit eget
liv. Jeg kan jo ingenting. Jeg kan ikke gå en tur i parken med mit
barn. Da jeg var barn, elskede jeg
at gå tur med min far. Sådan noget
som en cykeltur kan jeg heller ikke,
for hvad nu, hvis nu man cykler
forbi en person, der har parfume
på? En tur ud i haven kan blive et
helvede, for hvad nu hvis naboerne
tørrer deres vasketøj med parfume
udenfor?
Der var dog én ting, som afholdt
Peter Melvad fra at gøre en ende
på sine lidelser.
- Det, der holdt mig oppe og
holdt mig fra at tage mit eget liv,
var, at min far tog sit eget liv. Jeg

- Det er vigtigt for mig, at mit
barn har det godt, og at det ikke
kommer til at gå ud over ham.
Men vi har ikke været på ferie,
hvor skal vi tage hen? Så skal det
være Nordnorge.
For at påvirke Peter Melvad
mindst muligt går sønnen i en dagpleje, hvor de allerede har aftalt, at
dagplejemoren er parfumefri. Parret prøver at antyde ønsket om det
samme til de andre forældre, men
de ved også, at det kun bliver sværere i takt med, at Aron skal i skole.
- Jeg frygter den dag - og vi overvejer at hjemmeskole, siger han.

Livet med MCS
ved, hvordan det er at vokse op
uden far. Det vil jeg ikke byde min
søn, så må jeg bare bide det i mig,
konstaterer han.

Den største glæde i livet

I dag er sønnen Aron knap et år og
Peter Melvads største glæde i livet.
Men der er også sorger forbundet
med at være far og være syg. Det
bliver til mange bilture til afsides
steder, men sådan noget som
strandture og ferier kan han kun
drømme om.
- Et smil fra mit barn kan lyse hele min verden op. Han siger "dada"
hele tiden. Men jeg føler mig nogle
gange som en dårlig far, fordi jeg
ikke hele tiden kan være sammen
med ham. Når jeg har det virkelig
dårligt, skal jeg bare være mig selv i
min egen lille boble. Men jeg prøver hver dag altid at være sammen
med ham og give ham glæde ved
at lege med ham på legetæppet, og
når vejret er er dårligt, er der ikke
nogen, som hænger vasketøj udenfor, og så kan jeg og lege med ham
og tumle rundt, siger han og tilføjer:

Der er ingen behandling for MCS,
og ifølge Peter Melvad virker smertestillende ikke på hans symptomer. Fokusset på lidelsen er ikke
særlig stort i Danmark, men forsøg
på at finde en kur i andre lande
bringer alligevel håb.
- Det kan ikke kureres, hvad man
ved af. Forsøg fra Canada har vist,
at man kan gøre ting, der kan gøre
tilværelsen bedre, for eksempel
parfumefri omgivelser, men lige
meget hvor længe, de har været i
det, i et af forsøgene var det tre år,
så kom MCS’en tilbage. Til gengæld er de i Canada begyndt at tage meget hensyn på arbejdspladser, så kan jeg ikke lade være med
at håbe, at det også kommer til
Danmark.
Men indtil den dag foregår dagligdagen for Peter Melvad for det
meste i parcelhuset i Lund. Uanset
om det er arbejde eller fritid, er
trygheden størst bag hjemmets fire
vægge, mens længslen efter omverdenen vokser.
- Det, jeg savner mest, er sådan
noget, som at gå ind i Bilka og bare
ose rundt og kigge på ting. Eller tage på campingferie eller hotel. Jeg

elskede at campere, og jeg håber,
at jeg kan give mit barn de samme
gode oplevelser, som jeg har fået
som barn, siger han.
Langt hen ad vejen ønsker Peter
Melvad bare igen at kunne være
ude blandt andre og få nye venner.
- Men jeg bliver frygteligt paranoid og bange for at møde folk,
når jeg er ude. Og hvis jeg vil knytte venskaber, hvordan kommer de
til at reagere på, at jeg beder dem
om at være parfumefri? Det er virkelig hårdt at sige det her til folk og
lave en indgriben i deres privatliv.
Har man glutenintolerance, kan
man lade være med at spise brød,
men med parfume er jeg nødt til at
stole på andre og få dem til at lave
en forandring i deres liv, siger Peter
Melvad.

● Vejrtrækningsbesvær
● Hovedpine
● Svimmelhed
● Koncentrationsbesvær
● Træthed
● Følelsen af at være omtåget
● Panik
● Tristhed
● Nedsat hukommelse
● Kløe eller stikkende fornemmel-

se i huden

● Smerter i brystet
● Mavesmerter og diarré
● Smerter i led og muskler
KILDE: ASTMA-ALLERGI DANMARK OG
MILJØSTYRELSEN

Det kan kun blive bedre

Hvorfor Peter Melvad pludselig en
dag i december 2016 ikke længere
kunne tåle parfume, er der ingen,
som ved. Og om der nogensinde
igen kommer en dag, hvor han
kan, er der heller ingen, som kan
spå om. Så det gælder om for den
29-årige far og kæreste at lære at
leve med den diagnose, han indtil
nu ikke har kunnet slippe af med.
- Jeg er ikke bitter, og jeg er ikke
sur på verden over, at jeg har fået
sygdommen. Jeg er sur over, at
man er begyndt at putte parfume i
skraldeposer uden at skrive det på
pakken, og jeg er sur på de mennesker, der bruger parfume, er det
virkelig nødvendigt? Men på den
anden side kan jeg ikke være sur
på dem, for de ved jo ikke bedre,
og de skal selv have lov til at bestemme, siger han.
Derfor prøver Peter Melvad at se
positivt på fremtiden, som han
tror på, en dag vil være helt parfumefri. Han hæfter sig ved, at der

kommer flere og flere parfumefri
produkter i supermarkederne, og
at opmærksomheden langsomt
stiger. Så han er optimistisk for udsigten til en parfumefri verden en
dag, men for eget vedkommende
er det svært.
- Jeg har ikke opgivet at være optimistisk. Det kører op og ned,
men jeg prøver at holde mig ved
godt mod. Vi skal nok komme derhen, hvor der ikke er parfume i
denne verden, for det går i den rigtige retning, og man lærer at
værdsætte de små skridt.
- Jeg er der, hvor jeg accepterer
tilværelsen og siger: Det kan kun
blive bedre herfra.
For at tage mest muligt hensyn til
Peter Melvads sygdom har vi i dette
tilfælde valgt ikke at mødes med
ham. Interviewet er lavet over telefonen, og billederne er taget med telelinse på lang afstand.

