
Ved Landsforeningen for Marfan Syndroms 25 års jubilæum 15.4.2016 

 

 

I foråret 1991 blev frøene lagt til en helt ny bambusplante, Der findes mindst 1000 forskellige arter, 

men nu var der kommet en helt ny art, som hed Marfan. Det var en meget ædel form for bambus, 

som skulle passes og plejes. Den skulle vandes og passe med stor omhu, så den kunne vokse sig 

stor og kraftig. Den skulle udvikle sig så der kunne plantes en hel lille skov med denne sjældne 

bambus. 

Det viste sig, at denne art slet ikke var ny, idet den første Marfan – bambus blev opdyrket af en 

franskmand i 1896, men nu var den altså kommet til Danmark.  

 

Den 1-2 juni 1991 var der allerede kommet 31 små spirer op af jorden, og gartnerne blev hurtigt  

enige i, at man sammen skulle dyrke denne plante med omhu.  Der blev lavet plantekataloger, så 

kendskabet til planten blev udbredt. Gartnerne skulle skaffe penge til at dyrke den og de skulle 

mødes for at få mere viden om denne specielle art.  

 

Bambus har som bekendt nogle meget lange tynde stængler, hvorfra bladene udgår og den vokser 

meget hurtigt. Men som med mange andre planter er Marfanplanterne også meget forskellige. Ikke 

alle bliver høje, nogle ser ud som om de har lidt svært ved at trives,  mens andre nærmest vokser ind 

i hinanden, som om de ikke kan se, der er andre planter i nærheden. 

 

Men ens for alle er, at de virker meget kraftige, har et stort solidt rodnet med tætte skud. Man ser 

sjældent en Marfan bambus stå helt alene. Tilmed er bambus jo svære at udrydde,- det ved enhver, 

som har forsøgt at grave en bambus op. 

 

Nu er det 25 år siden, de første Marfan – bambus kom op af jorden, og sådan kunne vi fortsætte 

historien om denne specielle bambus.  

 

I midten af 90érne var der nogle studerene fra en grafisk skole, som i forbindelse med et 

eksamensprojekt  skulle forsøge at vise, hvordan de opfattede Landsforeningen for Marfan 

Syndrom og personer med Marfan Syndrom, og på den måde dukkede billederne af en bambus op. 

Som de beskrev ”En bambus er en stærk plante,- de er individuelle, men har et stort sammenhold”. 

På den måde kom bambus til at danne baggrund på meget af vort materiale, og er nu kendt over hele 

landet og i Europa. Som alle andre plantekataloger bliver forsiderne af og til udskifte til et mere 

moderne lay -out. Hos os er forsiderne til Marfan brochurerne også blevet lysere og venligere, men 

indholdet er stadig det gamle og velkendte, og som stadig findes i 100`vis af Marfan hjem. 

 

Ved et 25 års jubilæum er det naturligt at se tilbage på gode og evt. mindre gode oplevelser. Skulle 

jeg trække alt frem, kan jeg fortsætte til i morgen, men nogle af de oplevelser, jeg især  mindes vil 

jeg kort omtale: 

 

Lige som en bambus, har vi i foreningen også altid stræbt højt. Meget hurtigt fik vi lavet de første 

pjecer og efterhånden kom flere til, så jeg tror der findes omkring 8-10 forskellige slags samt flere 

projekter udarbejdet af studerende og fagfolk. 

 

Allerede 5 måneder efter den stiftende generalforsamling kunne vi afholde vort første  kursus – et 

kursus for unge, med titlen ”Et hoved højere”. Herefter fulgtes 3-6 kurser årligt,  så jeg tror vi i dag 

er oppe på ca. 150 kurser med op mod 5.000 deltagere. Der har været små aftenmøder med 5-6 

deltagere, landsmøder, konferencer, sommerkurser ja, endog koncerter. 

 

Uanset hvor svær situationen har været hos den enkelte, har alle forsøgt at holde humøret højt, og 

den sorte humor trives fint. F.eks. da Lars Kock sammen med nogle andre sad i en bil og ventede på 



min bil og Lars udbrød ”Der kommer hun”.  Alle vendte sig om og pludselig brød latteren brød løs.  

Lars er som bekendt blind. 

 

Vi har målt skostørrelse, højde, længde på arme og ben – ja også på næser. Sundhedsminister Arne 

Rolighed, som ikke kunne lære at sige Marfan – han kommer fra Mors, hvor man vist ikke taler 

fransk. Kurserne med skuespilleren Gunhild Bretvad var et stort hit – ja vi har heldigvis altid kunnet 

grine meget. Kort før foreningens start havde et forskningsprojekt vist, at personer med Marfan i 

gennemsnit havde en højere intelligenskvotient end normalbefolkningen. I de første år var jeg den 

eneste i bestyrelsen, som ikke havde Marfan, så jeg havde noget at leve op til, men bestyrelsen bar 

over med mig! 

 

Jeg ved at mange fagpersoner har nydt at deltage i vores arrangementer, fordi der altid er en positiv  

og optimistisk stemning, og hvor vi ligesom bambus tager hånd om hinanden. 

 

Men vi har ikke kun holdt kurser for os selv – vi har 5 gange inviteret til konferencer for fagfolk og 

politikere, hvor vi bl.a. har haft besøg af en sundhedsminister og to udvalgsformænd for 

folketingets sundhedsudvalg. Temaerne for disse konferencer viser med al tydelighed, den 

udvikling der bl. a .er sket inden for lægevidenskaben 

 

Den første Konference blev afholdt i Landstingsalen på Christiansborg i 1996 med 

titlen ”Behandling og koordinering” og med mere end 200 tilhørere, heraf 130 fagpersoner. Her var 

blot overlevelse og en ordentlig behandling, det vigtigste. 

 

Titlerne på de efterfølgende konferencer har bl.a. været ”Fra overlevelse til livskvalitet”, ”At leve 

med Marfan syndrom”,  ”Hvor er forskningen og rådgivningen om Marfan Syndrom på vej hen” 

og ”Relevante indsatsområder og vurdering af mulige udviklinger i de faglige discipliner”. I de 

første mange år handlede det om overlevelse af denne særlige bambus, men nu trives den heldigvis 

godt med de begrænsninger, den nu har. Og det er så vigtigt at gøde den ordentligt.  

 

Efter disse konferencer var der næppe nogle, der betragtede Marfan- bambussen som ukrudt, men 

en helt særlig plante, som der skulle passes på. 

 

Alligevel ville vi gerne være endnu mere synlige, og hvordan kan man blive det. Jo. f.eks. ved at 

finde en kendt person, som ville være protektor for foreningen. Det skulle være en, hvis 

livsindstilling harmonerede med Marfanforeningens dvs. en positiv person, der trods vanskeligheder 

kunne se lyst på tilværelsen. Valget faldt på gospelsangeren Etta Cameron, som straks sagde ja. Vi 

havde tre skønne koncerter med hende. Vi mødtes fredag aften for at øve, fortsatte lørdag og 

sluttede med en koncert søndag eftermiddag. Alle koncerter var en fantastisk oplevelse, men især 

den sidste koncert i Fraugde kirke i 2009 mindes jeg som helt speciel. Kirken var stuvende fuld og 

aftenen før havde vi fejret Ettas 70 års fødselsdag. Jeg tror at Etta græd af bevægelse i mindst 15 

min., da en stor fødselsdagslagkage blev trillet ind samtidig med at Rikke kom ind med et lille træ, 

hvorpå der var bundet 70 Rittersport. Den eneste form for sport, Etta dyrkede, var nemlig 

Rrittersport. 

 

Desværre blev det også den sidste koncert, idet Etta døde i marts 2010 efter mange års sygdom, 

men som hun aldrig talte om. I efteråret 2011 holdt vi endnu en koncert med Ettas kor – en slags 

mindekoncert. 

 

Da Etta døde, måtte vi finde en ny og i 2011 sagde skuespiller Søren Hauch - Fausbøll ja til at blive 

vor protektor og som vi har haft glæde af flere gange. Søren, som vel er bedst kendt som Bamse og 

som nu også er blevet hospitalsklovn, forstår jo også trods alvoren at sætte humoren i højsædet.  

 



I dag findes der masser af plantekataloger som beskriver denne skønne bambus. I 1988  kom den 

ind i min egen private have, og dengang vidste jeg ikke om det var en etårig plante, som hurtigt 

ville forgå, eller om den kunne vokse sig stor og frodig. Der fandtes ingen hjemmesider og 

fagfolkenes kendskab var meget begrænset. Det eneste jeg kunne finde var et plantekatalog, hvor 

der stod, at gennemsnitslevetiden var ca. 40 år og ikke alle kunne klare sig godt. Tak for det!!! 

”Jeg tænkte – pyt. Til den tid er gartnere dvs. lægerne blevet væsentlig dygtigere, og i dag trives 

min plante heldigvis godt i sin egen have.” I dag er gennemsnitslevealderen jo næsten som den 

øvrige del af befolkningen. 

 

Naturligvis har der også været problemer med at få disse planter til at trives godt. I midten af 

90´erne var vi involveret i et arbejde sammen med Center for Små handicapgrupper, Rigshospitalet 

og sundhedsstyrelsen med henblik på en centraliseringen af behandlingen af MS. Tilsvarende 

grupper var nedsat for 6 andre sjældne handicaps. Det var et meget krævende arbejde og især 

Sundhedsstyrelsen var ikke nem at danse med.   

I 1996 blev der på Skejby og RH oprettet de  to centre for sjældne sygdomme, men personer med 

Marfan eller obs. herfor kunne ikke automatisk blive henvist til dem. Først i 2001 kom den endelig 

redegørelse fra Sundhedsstyrelsen, som tillod vores medlemmer at blive henvist hertil. Men det var 

ikke gjort med det. De praktiserende læger og speciallæger skulle først orienteres om den nye 

vejledning, så der gik atter nogle år. I dag er det heldigvis normalt at de fleste med MS eller obs. 

herfor bliver henvist til et af de to centre. Men det var en lang og sej kamp. Havde vi vidst det på 

forhånd, er det ikke sikkert vi var gået ind i dette arbejde, som dog heldigvis i dag er til stor gavn 

for alle. 

 

Desværre mister vi hvert år et eller flere medlemmer på grund af bristet aorta eller i forbindelse med 

en operation. Selv om det er en festdag i dag, synes jeg også vi skal lade tankerne gå til de 

medlemmer, som vi gennem årene har mistet. For familierne er det naturligvis ubeskrivelig svært at 

miste en pårørende af Marfan , men vi andre bliver også hver gang mindet om sygdommen og dens 

alvorlige konsekvenser, hvis den ikke bliver opdaget i tide.  

 

Når vi ser på et hegn af bambus, er der aktid nogle smukke skud, der stikker ud. Det er der også her 

i foreningen. Når jeg har været med på ungdomskurserne har jeg altid været stolt af, at gå ved siden 

af vores høje, men meget flotte unge mennesker. 

 

Gennem tiderne har der været mange aktive bestyrelsesmedlemmer, engagerede læger og skønne 

medlemmer, men ikke alle ved, hvem der er den egentlige årsag til, vi sidder her i dag. Nemlig 

Pernille. En dag som i dag bør vi sige dig tak for du var den egentlige årsag til, at Landsforeningen 

for Marfan Syndrom blev stiftet. Siden du i 1988 fik diagnosen 11 år gammel, har du været 

prøveklud for masser af læger og har måtte stå for skud for masser af spørgsmål fra medlemmerne. 

Hjemme har du og Jan ustandselig hørt og set om Marfan,- stuen flød med papirer og telefonen 

kimede jævnligt. Selv juleaften blev vi ringet op! Jeg tror, at jeg har alle medlemmer bag mig, når 

jeg siger dig en varm tak for alt hvad du har måtte lægge krop og øre til. 

 

Nu er det 4 år siden jeg gik på folkepension. Jeg har på ingen måde savnet de økonomiske 

problemer, fondsansøgninger, planlægning af kurser mv. men jeg har savnet kontakten til alle jer 

dejlige medlemmer. Jeg har haft fornøjelsen af at deltage i de senere landsmøder og følger med på 

Facebook, og det er med stor glæde, at kunne mærke at Landsforeningen fortsætter i den gamle ånd 

kombineret med nye og moderne tiltag. 

 

Som jeg har nævnt et par gange, stræber bambus højt, og det har Landsforeningen for Marfan 

Syndrom også gjort – men aldrig urealistisk. Vi har netop deltaget i foreningens 5. konference og 

efter den første, som jo blev afholdt på Christiansborg for 20 år siden, skrev et medlem i 

Nyhedsbrevet: 



 

 ”Der blev råbt ud fra Danmarks højeste borg, at der er noget, der hedder Marfan Syndrom – og 

det blev hørt”.  

 

Ja, den bambus, som blev opdaget i 1896 og kom til Danmark i 1991 har vokset sig stor og vist med 

al tydelighed, at hver enkelt bambus er noget helt specielt og individuel, den er en meget stærk 

plante, som er svær at udrydde, men der er også et stort sammenhold mellem de enkelte planter. 

 

Jeg vil herved ønske Landsforeningen for Marfan Syndrom og alle dens medlemmer rigtig hjertelig 

til lykke med jubilæet og held og lykke i de næste mange år. 

 

Bodil Davidsen 

fhv. formand og sekretariatsleder.  


