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	"jeg gik i sort og tænkte: "Hvad så""		

Hvor befandt du dig i tilværelsen, da du fik diagnosen?
- under uddannelse, færdiguddannet, i erhverv e.l.

Jeg var i erhverv og havde min egen virksomhed på det tidspunkt.  
I mange år har jeg arbejdet indenfor internationale virksomheder som ansat og fandt så pludselig ud af, at der var megen rift om den tekniske viden, jeg havde.  Flere firmaer, som jeg havde arbejdet for før, ringede til mig og spurgte, om jeg ikke kunne hjælpe dem med et eller andet teknisk problem, som de havde. Det kunne jeg da godt, og jeg hjalp dem i min fritid og fandt pludselig ud af, at jeg lige så godt kunne skippe mit job og starte privat virksomhed.


Hvad var de første symptomer på sygdommen?

I 88 fik jeg konstateret diagnosen sclerose, men allerede i 84 mærkede jeg, at der var et eller andet galt. Der var problemer med at klatre på stiger, og jeg kunne ikke noget som helst.
I realiteten havde jeg haft de første symptomer som 25-årig. Jeg fik synsnervebetændelse og gik rundt og var svimmel i 3 uger og kunne næsten ikke køre bil. Jeg fik ikke at vide, hvad det var, men fik at vide, at jeg lige skulle vente en måned og så komme tilbage. Det gik over, men det var sclerose allerede den gang.
I dag er jeg faktisk meget glad for, at jeg ikke fik noget at vide på det tidspunkt. Jeg havde ikke kunnet søge de jobs, jeg senere fik. Det havde jeg ikke.
Min kone, som er børnelæge, havde den gang ikke mistanke om, at det var sclerose, selvom synsnervebetændelse og dobbeltsyn er klare symptomer, der peger i den retning. 
Jeg fik noget medicin for synsnervebetændelsen og svimmelheden, men det blev jeg næsten kun mere svimmel af. Efter 2 måneder var jeg symptomfri. 
Det kom så grumme igen mange år senere i 84, hvor jeg, da jeg heller ikke mere kunne slå græs, sagde til mig selv, at det ikke kunne være alderdom. Jeg havde hverken ledegigt eller ondt nogen steder, overhovedet ikke.


Hvem bestemte, at du opsøgte læge? 

Det gjorde min kone. Det var i begyndelsen af 88. Vi havde været i Magasin, og jeg skulle have en jakke. Da vi havde købt jakken, kunne jeg sgu ikke gå derfra. Det kunne jeg ikke. Det var mig, der havde kørt i bil dertil, og da vi med besvær var kommet ned til bilen, kunne min kone godt se, at jeg havde store problemer med at gå. Da jeg sagde, at jeg ikke kunne køre hjem, sagde hun, at nu skulle jeg til læge. Det var det.

Hvor fik du diagnosen?
- på hospital, af egen praktiserende læge, af privat praktiserende specialist.

Jeg gik op til min ganske udmærkede huslæge. Fortrinlig huslæge, som med det samme kunne se, at det var et neurologisk problem, da jeg havde en drop-fod, altså jeg kunne ikke løfte foden over dørtrinet. Så han sendte mig til neurolog, som indskrev mig direkte til sygehus, hvor jeg var indlagt i tre dage. Han indlagde mig, fordi han mente, at der var en fedtknude på rygsøjlen, som skulle væk. Jeg spurgte selvfølgelig, om det ikke kunne være noget værre end en fedtknude, om det kunne være cancer, men han sagde, at det kunne det ikke, for så havde jeg været død for længst, hvis det havde været cancer.
Jeg fik foretaget rygmarvsprøve og blev røntgenfotograferet og fik at vide, at det ikke var en fedtknude eller cancer, men at man gerne ville skanne mig, nu da jeg havde kontrastfarver i kroppen. Det ville jeg gerne, for nu ville jeg have fundet ud af, hvad der var galt.
Efter en uge kom så resultatet. Det var sclerose.


Hvordan reagerede du?

Jeg sad stille og roligt overfor overlægen, der var en sympatisk gammel mand, som sagde: "Torben, du har sclerose, og det kan jeg ikke ændre. Desværre". 
Jeg rejste mig op og næsten skreg af glæde. 
Nu havde jeg i fire år været puklet på, at jeg ikke kunne slå græs; at jeg ikke kunne male; ikke kunne noget som helst. Både familien, min kone, mine børn og alle mulige betragtede mig som en, der prøvede at komme udenom det praktiske arbejde. 


Hvad følte du?

Jeg blev glad, for nu var der en forklaring på, hvorfor jeg ikke kunne en masse ting. Men det varede kun til næste dag, for dér gik jeg i sort og tænkte: "Hvad så".
Året før jeg fik diagnosen, var vi flyttet hertil, hvor vi bor nu, fordi jeg ikke kunne passe det praktiske. Det var egentlig en meget stor sorg for mig, for vi havde masser af plads, og jeg havde et stort værksted, hvor jeg havde brugt mange timer, men jeg kunne ikke mere.
Vores ældste søn var flyttet hjemmefra, så vi havde heller ikke mere brug for så megen plads. Vores yngste søn boede stadig hjemme, og han kunne også sagtens være her, det var ikke noget problem, men jeg savnede den meget store plads, jeg tidligere havde haft. Det nagede mig meget. Derfor var jeg meget negativ overfor stedet her i starten. Jeg kunne dog godt se, at der ikke var andet at gøre.   

Hvordan reagerede dine nærmeste omgivelser?
- mand/hustru, samlever, børn, forældre, venner o.a.

Min kone havde haft en fornemmelse af, hvad det drejede sig om. Så det kom ikke som et chok for hende. Mine børn, som på det tidspunkt var halvvoksne, kom det heller ikke som noget chok for. De havde godt registreret, at der var et eller andet galt, for sådan plejede jeg jo ikke at være. Tidligere havde jeg gjort en masse. De vidste godt, at så gammel var han ikke, ham den gamle. De har sikkert også spurgt deres mor, men hun kunne ikke sige noget. Da de fik det at vide, kunne jeg berolige dem med, at det ikke er arveligt, så vidt man ved i dag. Næsten i munden på hinanden sagde de, at selv om det var arveligt, så kunne jeg jo ikke gøre for det.
Det var en stor trøst for mig, at de så sådan på det.
Vores venner sagde, at der ikke var noget at gøre ved, at jeg var blevet syg. Jeg var lige så god, som jeg altid havde været. Der var ikke nogle voldsomme udbrud om, hvordan jeg skulle tage det, såsom at nu skulle jeg tage det stille og roligt eller sådan. Slet ikke. Jeg er blevet behandlet som et normalt menneske og fremskyndet til at leve videre, som jeg plejede: sundt og fornuftigt.


Hvad har du gjort for at leve så "normalt" som muligt?

Jeg har ikke lavet om på noget, fordi jeg fik sygdommen, og rent kostmæssigt er min kone særdeles fornuftig. Hun er fra barndommen blevet flasket op med, hvad der er sundt. Det har vi levet efter siden vi blev gift. Sund kost.

Så kan man vel egentlig godt sige, at kosten ikke er skyld i din sygdom? 

Det kan man måske godt sige. Jeg tror, at mine forældre også levede meget fornuftigt. Altså med kost. Da jeg var barn, var det ofte lidt snært på kost. Noget kunne man ikke få, og noget var der masser af, men jeg var frygtelig kræsen. Det var jeg, lige indtil jeg blev gift. 


Hvor befinder du dig i dag økonomisk?
- erhverv (erhvervsevne), studerende, (førtids-) pensionist.

Jeg er pensionist, og jeg har en ganske udmærket pensionsordning fra det firma, hvor jeg var ansat. Fra det offentlige får jeg højeste førtidspension. Min kone er stadig i arbejde og agter ikke at gå på pension, før hun er femogtreds. Økonomien er helt i orden.


På hvilken måde har sygdommen haft betydning i forhold til din partner?
- f.eks. rollefordeling, seksualitet, mindreværdsfølelse.

Da vores børn boede hjemme, havde de deres opgaver. Min kone havde sine opgaver i huset, og jeg havde mine. Da så børnene flyttede hjemmefra, overtog jeg flere opgaver bl. a. med hensyn til rengøring. Det er jeg droppet ud af efterhånden. Det kan jeg ikke mere. Det tager min kone sig af nu, men vi har væsentlig mindre plads end tidligere.

Men I klarer selv rengøringen?

Ja, det gør vi endnu. Jeg hjælper til, så meget jeg kan. Da jeg er en kræsenpind, interesserer jeg mig ikke ret meget for at lave mad. Det står min kone for, men jeg kan godt lide at få god mad.
Jeg står for en del af indkøbene. Jeg tager ud at handle for det meste om formiddagen, hvor der ikke er så mange mennesker, så jeg slipper for at stå i kø. Jeg går også tur med vores hund. Vi har skov lige overfor, hvor vi bor, så der går jeg hen med ham. Det er dog meget begrænsede ture, for jeg kan ikke gå ret langt, men han kan stadig spæne af sted.

Har du følt mindreværd i forhold til din kone?

Nej, det har jeg ikke, for lige efter diagnosen, hvor jeg blev jublende glad over at vide, hvad det drejede sig om, gik jeg fuldstændigt i sort. "Hvad skulle jeg gøre fremover". Min kone og jeg har været medlem i Scleroseforeningen siden 1961 og fik Sclerosen tilsendt. Bladet gad jeg ikke læse i, for det var jo ikke mig. Det blev bare kylet ud. 
Jeg arbejdede stadig med min virksomhed, og under en speciel opgave for en virksomhed, jeg tidligere havde været ansat i, og hvor jeg kom virkelig godt ud af det med de ansatte, gik det op for mig, at nu gik det ikke mere arbejdsmæssigt. Når jeg kom hjem, var jeg fuldstændigt splattet ud.

Det må da have skabt noget negativt mellem din kone og dig. Besværligheder med kommunikation?

Nej, det gjorde det nu ikke, for min kone så meget positivt på det hele, hele vejen igennem.

Men det gjorde du jo ikke?

Nej, det havde jeg ikke gjort. Jeg var helt dernede, mens min kone puklede på med, at jeg skulle ændre min holdning. Min kone læste Sclerosen, og hun sagde til mig to år efter, at jeg havde fået diagnosen: "Du skal gå op i kommunen og søge førtidspension, for der er simpelthen ingen anden udvej".
Jeg sagde: "Førtidspension. Jeg er jo lige fyldt halvtreds år".
"Du skal alligevel gøre det, og du skal kontakte Scleroseforeningen, som vi har været medlem af længe, og søge om psykologhjælp. Det er lige det, du trænger til, og du skal gøre det i dag." 
Psykologer har for mig altid været noget fuldstændigt vanvittigt. Som ingeniør kan jeg lægge to og to sammen og er logisk tænkende. Hvad skal man så med psykologer.  Min kone havde igennem meget lang tid registreret, at jeg trængte til hjælp.
Jeg ringede ind til Scleroseforeningen og fik kontakt til Ulla Giersing. Efter at jeg havde haft et par samtaler, sagde hun, at nu ville hun tilbyde mig at komme med på et hold, som hun ville køre igennem de næste seks uger. Det var et visualiseringshold. Jeg sagde, at  nu var det altså for meget. Ulla argumenterede med, at da jeg kom i starten, havde jeg sagt, at jeg ville gøre alt for at komme ud af den situation, jeg var i på det tidspunkt. Så jeg skulle vælge det der kursus, og det gjorde jeg så.
Umiddelbart efter kurset, foreslog hun, at jeg skulle vælge at komme i en selvhjælpsgruppe. Det var en selvhjælpsgruppe, der ville starte fjorten dage senere, og hvor der også var plads til mig.

Det taler vi om senere, men jeg vil lige vende lidt tilbage til dig og din kone. Du følte det ikke som utidig indblanding fra hendes side?

Da jeg gik i sort og var helt splattet ud, tog hun føringen og forlangte, at nu skulle jeg foretage mig nogle ting. Det var den eneste måde frem. Vi har altid respekteret hinanden som fuldt ligeværdige personer, så jeg vidste godt, at hun havde ret og var glad for det skub, hun gav mig. Både med hensyn til pension og til Scleroseforeningen.
Tidligere havde vi taget på skiferie og spillet tennis, og nu kan jeg hverken tage på skiferie eller spille tennis. Det er da egentlig synd for min kone.


Det kunne hun da bare gøre?

Det kunne hun da. Hun gør det bare ikke. Hun er solidarisk. Hun synes, at når jeg ikke kan spille tennis, vil hun heller ikke gøre det. Jeg har sagt, at hun skal tage af sted, for vi har nogle gode venner derovre. Jeg kunne tage med og sidde på en bænk og nyde solskinnet, men det vil hun ikke. Egentlig synes jeg, at det er synd, at hun ikke tager af sted, men det skal man ikke diskutere. Det skal bare respekteres. Det er fantastisk at opleve. Vi har da også mange andre interesser, så det var ikke det meget store problem. 


Hvordan forløber din dagligdag?

For det første kommer jeg meget i Scleroseforeningen. Jeg er jo medlem af en selvhjælpsgruppe og kommer sammen med en del af dem derinde. Så er jeg med i igangsættergruppen, hvor vi sætter nye grupper i gang. 
Jeg bruger m e g e t tid på at gå til de ting, jeg ikke havde tid til før. Museer. Nu kan jeg gå en formiddag. Der er ikke en sjæl. Jeg har det hele for mig selv. Jeg kan tale med kustoder, der kan forklare mig en masse ting. Jeg har også en del kontakt til de firmaer, jeg var ansat hos tidligere. Den ekspertise, jeg har opnået, har stadig interesse. Jeg har stadig venner der.
Jeg har en invalidebil, så jeg kan nemt komme rundt.


Hvad gør du for at forbedre din nuværende situation?
- fysisk træning, kost, bevidst ændring af andre livsvaner.

Kosten er den samme, og jeg går tur med Buller hver dag, tre gange. Vi går ind i skoven, og det er de mest ujævne steder, man kan gå. Jeg er faldet flere gange og fået blå øjne. Jeg har også fået smadret mine briller, men jeg går der, for at træne mine muskler, og for at træne min balance.

Er du ikke bange for at falde? 

Jooh, men-- nej, det er jeg ikke.

Har du ikke besvær med at komme op igen?

Joh, det har jeg faktisk. Hvis jeg lægger mig ned på gulvet her, kan jeg ikke komme op igen. I hvert fald kun med besvær. 
Ellers gør jeg ikke noget. Min udmærkede læge siger, at han ikke kan gøre noget for mig, men at han meget nøje følger sygdommen både i amerikanske tidsskrifter og alt muligt, og hvis der kommer et nyt præparat. På et tidspunkt sendte han mig en recept på noget, jeg skulle købe, hvis jeg ville prøve det. Det havde han hørt fra en anden patient, at det hjalp. Det var en række vitaminer, som et amerikansk universitet havde fundet ud af, at det hjalp sclerosepatienter. Jeg prøvede det og syntes, at det hjalp. Efter et stykke tid fladede det ud og holdt op med at hjælpe, så det stoppede jeg med. 
Det eneste jeg tager i dag er stærke B-vitaminer, og det hjælper mig. Om morgenen får jeg krampe i min højre læg, hvis jeg ikke spiser dem. Det gør hvinende ondt. Den krampe er først kommet, efter jeg har fået sclerose, så der er nok en forbindelse.


Hvad virker positivt/negativt på dig?
- børn, børnebørn, forældre, øvrige familie, venner, kolleger o.a.

Nej, der er ikke nogen, der virker negativt på mig, hverken familie eller venner. Mine børnebørn er ret små, og de virker positivt på mig. Selvfølgelig. 


Hvordan betragter du din sygdom?
- som din "fjende", din "partner" el. a.

Jeg har gjort op med mig selv, at sclerosen ikke er en fjende for mig. Jeg har erkendt, at den er en partner. Sådan at jeg må tilegne mig de forskellige ting, som den siger, at jeg kan gøre. Når den siger, at sådan og sådan kan du ikke gøre.
Jeg ved, at jeg ikke kan stå på ski. Jeg ved også, at det ikke kan lade sig gøre at spille tennis. 

Du kan jo lige prøve.

Ja, så får jeg én over nakken, men som jeg siger, så kan jeg nogle andre ting.
Kommer sclerosen til at gnave endnu hårdere end nu, kan det da godt være, at jeg begynder at betragte den som en fjende, men det føler jeg ikke i dag. Det er en partner, som jeg har erkendt, fordi jeg i forbindelse med mine forskellige gøremål kan indordne mig under den. 


Hvad forestiller du dig, at årsagen til din sygdom kan være? 

Jeg har ikke spekuleret på sclerose før, jeg selv fik sygdommen. Jeg har ikke kendt nogen, der havde den. Det eneste, jeg kan komme i tanke om, ved at grave tilbage i tiden, er, at jeg var kræsen i sin tid. Det kunne godt være kosten. 
Når jeg i dag hører forskellige lægers udtalelser, tror jeg mere på, at det har noget med immunsystemet at gøre. 
I vores gruppe har vi lavet en statistik, som jeg har bragt på bane. Min kone kom altid hjem med sygdomme, fordi hun er i berøring med mange børn hver dag. Hun fejlede ikke selv noget, men bragte det videre til mine sønner og mig. Vi lå ned med tre til fire influenzaer om året og med to forkølelser hvert år. Det gjorde vi alle sammen, men efter jeg har fået sclerose, har jeg ikke været forkølet eller haft influenza.
Vi er syv i gruppen, og kun én har været belemret med forkølelse og influenza. De andre er gået fuldstændigt fri, siden de fik sclerose. Jeg har spurgt vidt og bredt, også i igang-sætter-gruppen, og i de grupper, vi har startet op. Der er der nogle, der har haft sclerose i mange år, og der er det det samme.
Der sker en eller anden kollaps i immunsystemet, som angriber sig selv, og gør nogle skader på kroppen. De andre i gruppen, har ligesom jeg ikke ændret kostvaner eller andre ting på grund af sclerosen.
Så er der selvfølgelig teorien om en virus, som alle går rundt med, men som angriber nogle mennesker på visse tidspunkter, hvis den kan. 

Har du haft mononukleose?

Nej, det har jeg ikke haft. 
Der er også det med, at sclerosepatienter tit og ofte har et bestemt gen, som andre mennesker ikke har. Det forskes der meget i. Hvis det viser sig, at det er det gen, som er årsag til sclerose, kan der laves genmanipulation. Jeg siger altid, at inden år 2000 er sclerosens gåde løst.  


Har du undret dig over, hvorfor det lige netop blev dig, der fik sygdommen?

Jeg har undret mig, fordi jeg synes, at jeg har levet ligesom mine kammerater gjorde som barn og ungt menneske og levet sundt og fornuftigt, da jeg blev gift og så videre. Men jeg har sagt til mig selv, at det er et tilfælde, med henblik på, som jeg sagde tidligere, de livsvilkår som den opstår på: at det er en virus, vi alle sammen går med, men som kun i meget sjældne tilfælde angriber. Det kunne ligeså godt være naboen, der havde fået den, men nu blev det altså mig, så jeg må leve med den.
Jeg ved, at der er nogle, der får flere skavanker end andre, og jeg er i dag i den situation, at jeg nogle gange har skavanker, som er de mest almindelige for den her sygdom. Det er især, at jeg kan blive dødhamrende træt. F.eks. når du er gået, sætter jeg mig og falder i søvn. Det kniber også med at skrive. Hvis jeg skriver et A4-ark i hånden, kan den sidste halvdel ikke læses. Man vil jo gerne skrive selv, men når man opdager, at det kan man ikke ret meget, må man lade være.


Får du medicin?
- hvis Ja: Hvilken? 

For to år siden fik jeg en kraftig smerte i det ene lår. Hvor det kom fra, ved jeg ikke, om det var en muskel eller i selve benet. Som regel kom det, når jeg var gået i seng, og det gjorde hvinende ondt, så jeg ikke kunne sove.
En deltager i gruppen, som er læge, sagde til mig, at jeg skulle prøve et bestemt middel. Det var Trileptal. Jeg fik kun tre doser. Det er tabletter, som ligner Panodiler. De er lyserøde, og man skal tage to om dagen. Hvis det virkede, kunne jeg kontakte min egen læge for at få flere, ellers skulle jeg bare glemme det. Det er egentlig epilepsimedicin, men det hjalp, og når jeg får de smerter, tager jeg dem.
Det får jeg cirka to gange om året. Jeg har givet det råd videre til én, jeg var på kursus med. Hun havde haft smerter i tre år, og det hjalp, men det er ikke alle, det hjælper på.


Hvilke forventninger har du til attak-reducerende medicin?
Jeg tænker på Betainteferon?

For mig er Betainteferon ikke sagen, men jeg mener så sandelig, at det er en vej til løsningen. Det har efter min opfattelse en virkning. Det er ikke løsningen, men det er et trin på vejen. Der er kommet noget medicin på markedet, som er lige så godt, og kun koster en tredjedel. Jeg er bedøvende ligeglad med, hvad det koster. 

Det er ikke sikkert, at staten ser sådan på det.

Nej, det er rigtig nok, men det rager mig en høstblomst, faktisk. For har man behov for det, skal staten så sandelig give det. For Betainteferon er et skridt på vejen til at løse sclerosens gåde. Man har fattet noget af det rigtige, og det er netop med hensyn til immunsystemet, den griber ind i. Jeg har gode forventninger til den. Hvis jeg fik tilbudt det, eh..., men det bliver jeg ikke, for jeg har ikke de der attakker, som gør det. Heldigvis. Jeg er sgu også for gammel. Så vil jeg ikke få det. Jeg er snart tres år. 


Jeg tror ikke, at det har noget med alder at gøre. Jeg tror, at det har noget med attakkerne at gøre.

Nå, men o.k. Det har det sikkert også.

Har du opsøgt alternativ behandling?
- hvis Ja: hvilke(n)?
- hvis Nej: hvorfor ikke?

Jeg har ikke prøvet det, men jeg har erfaring for, at i andre tilfælde, ikke bare indenfor sclerose, også indenfor andre ting. Sådan noget som zoneterapi og akupunktur har visse virkninger. Det ved visse læger også, og de anbefaler det.

Det er kun læger, der må stå for akupunktur.

Ja, det er rigtigt, sådan er det i dag. Jeg har aldrig anset kiropraktik, zoneterapi og akupunktur for alternativt, selvom lægerne har gjort det tidligere. 
At gå ned i Matas og købe noget alternativt, f.eks. vitaminer eller noget andet for at få det væsentligt bedre. Det er luft for mig. Det tror jeg ikke på. Hvis der er et videnskabeligt bevis for det, siger jeg o.k., så er der grundlag for det, men det er der aldrig med det alternative, man køber i Matas. Det kan da godt være, at nogle mennesker føler sig udmærket tilpas, hvis de tager det, og så skal de da bare tage det, for pokker da, men så længe, der ikke er et videnskabeligt bevis for det, er det ikke mig.


Hvordan er dit forhold til læger?
- praktiserende læge, neurolog eller andre specialister?

Nu har jeg en afsindig god læge, som er opmærksom på, hvad der kunne være godt for mig. Så sender han det til mig. Det behøvede han ikke, for han kunne lige så godt vente, til jeg selv kom derop. Jeg kommer hvert andet år, når jeg skal have fornyet kørekort, eller vaccineres, ellers ikke.
Jeg har også noget allergi, som jeg i øvrigt har fået, efter jeg har fået sclerose. Jeg er blevet fri for al forkølelse og lignende, men hvert forår, når der kommer pollen, bliver jeg snotforkølet. Så ringer jeg bare op til lægen, og jeg får sendt en flaske fra apoteket. Det hjælper med det samme.
Nu er mange af vores venner læger, så jeg er vant til omgang med dem. Jeg be-tragter en læge, som samme person som jeg selv.  Han kan komme med gode råd med hensyn til menneskelegemet, og jeg kan komme med gode råd med hensyn til maskiner.(Latter)


Har du været i forbindelse med offentlige myndigheder?
- hvis Ja: hvilke myndigheder og hvilke erfaringer.

På et tidspunkt blev jeg tilbudt en bærbar båndoptager og en elektrisk skrivemaskine. Jeg havde søgt kommunen om en transportabel computer, for jeg havde en elektrisk skrivemaskine, ganske vist ikke med slettetast osv., men computeren kan jo også slette og alt muligt. Det ville de ikke gå med til, så jeg købte én selv.
Men ellers er de meget positive. Da jeg søgte pension, gik det glat igennem. Fra forsikringsselskabet fik jeg nogle små foldere, hvor der stod, hvad man kunne søge, når man var førtidspensionist. Jeg gik det hele igennem og søgte forskellige ting.
Jeg kom også frem til, at man kunne blive fri for at betale vægtafgift på bilen. Jeg sendte en ansøgning til Kommunen og blev ringet op derfra. Den bil, jeg havde dengang, havde kørt 110 000 km, så jeg blev foreslået at sætte kryds ved ansøgning om ny bil. Det gjorde jeg og fik en ny bil. Jeg fik at vide, at den tid, det ville tage at få en ny bil, og den tid det tog at ansøge om fritagelse af vægtafgift, var den samme.
Jeg har hørt om grumme tilfælde af offentlig behandling, men det kommer helt an på hvilken kommune, der er tale om. I min kommune giver de ikke ved døren, men de er åbne overfor nogle ting. Jeg mener ikke, at man skal rive alting ud af samfundet, men det samfundet tilbyder én, skal man så sandelig tage imod. Det skal man ikke føle sig brødebetynget over. Bliver man tilbudt en invalidebil, skal man tage imod den. Staten mister ikke én krone. Samfundet mister ikke én krone, og skatteyderne mister ikke én krone. Man kan stille og roligt tage imod den. 


Føler du, at du bliver betragtet anderledes, fordi du har sygdommen?
- det sociale netværk, offentlige myndigheder, læger, alternative behandlere.

Jeg har været meget åben, når nogen har bemærket, at jeg går dårligt. Så fortæller jeg hvorfor. Jeg fortæller ikke uden anledning, at jeg har sclerose, og jeg går heller ikke ind for at bære et skilt, hvorpå der står, at man har sygdommen, men jeg prøver heller ikke at pakke det ind.
Jeg har aldrig mærket, at nogen har haft ondt af mig eller prøver at pakke mig ind i vat. Heller ikke at nogen ser ned på mig. Heller ikke blandt gamle kolleger, som jeg møder tit og ofte. Aldrig nogen sinde. Det vil sige, ikke som en scleroseramt, der er sat i bås.


Tror du, at det i din tid bliver muligt at helbrede sclerose?

Ja, jeg har lovet min gruppe, at i år 2000 har vi løsningen.(Latter) Der er nogle, der tvivler på det. Finder man ikke løsningen totalt i år 2000, er man meget nær ved på det tidspunkt. Der er lavet meget mere forskning de sidste fem år, end der er blevet tidligere. Nu kan du se med polio, som har været kendt lige så længe som sclerose.

Det var jo en epidemi. Det er sclerose ikke.

Nej, men den har været kendt lige så længe, og man anede ikke, hvad man skulle gøre. Hovedsagelig børn og unge mennesker blev angrebet. Som det også sker med sclerose.
Det blev løst med et snuptag. I løbet af ganske, ganske få måneder.

Det smitter meget. Sclerose smitter ikke.

Nej, det er nemlig det, og derfor har man ikke gjort ret meget for at løse det gennem tiden, vil jeg tro.

Nå, på den måde.

Både polio og aids er der gjort en meget stor indsats for at løse. Sclerose smitter ikke, og det er også derfor, man kalder sclerose for "den glemte sygdom". De, der har sclerose, har sclerose. De andre har ikke sclerose. Det må være konklusionen.
Men jeg tror på, at inden år 2000 er man meget, meget tættere på en løsning. Det kan godt være, at du mener, at jeg er naiv.

(Spøgefuldt) Vi tales i hvert fald ved i år 2000. 

Det er der mange, der vil sige, men jeg tror på, at vi vil erkende, at vi er meget tættere på. Jeg tror ikke, at man kan få dem, der i dag er invalideret af sygdommen, "ud af kørestolen igen", men i år 2000 ved man, hvordan man forhindrer, at folk får sclerose. 

Hvordan ser du på din fremtid?
- om 5 år, om 10 år osv.

Jeg ser temmelig lyst på den. Overlægen på sygehuset havde sagt, at han slet ikke kunne gøre noget for mig, men hvis jeg fik problemer med forsikringen, skulle jeg ringe til ham. Så ville han se, hvad han kunne gøre. Jeg skulle tage hjem og leve fornuftig, så ville det nok fortsætte på nogenlunde samme niveau resten af mit liv. Det følte jeg fortrøstningsfuldt, nu jeg havde fået den der dom. Men der var ingen garantier. Jeg har mødt andre, der fik diagnosen i 88, og som det er gået meget værre, så jeg skal ikke klage. Jeg ville være et utaknemmeligt skarn. 
Fortsætter det på samme måde, som de sidste ni år, selvom jeg har og har haft mange problemer med sclerosen, skal jeg ikke klage. Så hvorfor ikke de næste 5 år eller 10 år?


Selvhjælpsgrupper?
- hvordan kom du ind i en selvhjælpsgruppe?
- hvilke erfaringer har du?

Det er mærkeligt det med "at gå i sort".

Ja, man mister sin identitet. Den bliver samlet op igen stykke for stykke. Du kommer frem til, at du er den samme, som du var tidligere. Først var jeg modstander af selvhjælpsgrupper, men Ulla Giersing holdt fast ved, at jeg havde lovet at gøre alt for at komme ud af det, jeg var i.
Jeg har været med fra starten. Andre måtte holde op på grund af sygdom og andre ting. Vi prøver at holde fast ved at være syv til otte personer i gruppen, der er jo altid nogle, som er syge.

Hvad er en god gruppe?

Det kan man selvfølgelig godt undre sig over. Det startede med, at vi socialt var vidt forskellige. I dag siger jeg, at det ikke betyder en pind, hvor folk kommer fra. Jo bredere man kan sprede det over des bedre. Hvis man ikke kan sammen, dur det selvfølgelig ikke. Det handler mest om kemi, men desto mere ens man er, dur det ikke. Jeg tror, at jo højere uddannet, man er, er man mere tilbøjelig til at blive "sparket" til. Håndværkere er dem, jeg har mødt færrest af i de grupper, jeg har været med til at starte op.

- hvilke erfaringer har du?

At sammensætte en selvhjælpsgruppe, hvor kemien passer sammen, er bare sagen.
Så kan alle problemer løses. De gode råd, jeg har fået rent lægemæssigt, har jeg ikke fået af læger, men af andre, der har været på sclerosehospital på grund af nogle skrækkelige skavanker hist og pist. F.eks. vandladning. De rigtigt gode råd, der blev taget med hjem fra hospitalet, blev givet videre til os andre, og det hjalp os andre. Naturligvis havde vi ikke de samme problemer, men vi kunne høste af de erfaringer, som var blevet indhentet.
Det at kunne snakke sammen, og det at vi alle har sygdommen, og alle synes, at det er helt i orden, hvis én, der sidder og fortæller noget, bryder sammen i gråd.
Det er ikke noget problem. Man respekterer hinandens forskelligheder.


Følgeinterview i 2007 ca. 10 år senere:
På spørgsmål nr. 26 om fremtiden: Hvordan ser du på din fremtid: - om 5 år, om 10 år, osv., er konklusionen her ca. 10 år senere:

Med hensyn til sclerosen er det gået rigtigt godt, men var så uheldig at brække højre lårhals ved et fald for 5 år siden. Har haft smerter i benet i årene inden og ser måske en sammenhæng med sclerose. I år har han forstuvet det andet ben ved at vride om, og lange gåture er nu umulige.
Så er det super at have en god familie med børnebørn, der alle bakker én op, samt at have en invalidebil. En armstok er også taget i anvendelse.
Har som erfaring, at en armstok vækker omgivelsernes opmærksomhed og lyst til at hjælpe frem for en almindelig stok. Det har han især mærket på ferie i udlandet.
Han måtte indrømme, at sclerosens gåde ikke blev løst i 2000, men mener, at der er noget på vej. Der er gjort bemærkelsesværdige resultater med blodtryks-medicin. Man mener også, at brislen er indblandet i løsningen af årsagen til sclerose, og at man er meget tæt på at kunne stoppe sclerosen inden den bliver invaliderende.


