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maja Dam Ibsen udnævnt til ambassadør for 
Danmark runDt 2015

af Claus Bodenhoff

Marianne Nielsen, direktør, 
Børnecancerfonden

Familien var tæt på den største katastrofe, man kan komme ud for, da Maja i en alder af 4 ½ år fik 
konstateret leukemi. Mister vi Maja? Ramler tilværelsen? Og hvad kan vi gøre? Sådan spurgte Helle 
og Lars Dam Ibsen gang på gang under den lange kamp, hvor følelserne konstant rutsjede mellem 
håb og angst. På forårsmessen i Messecenter Vesthimmerland søndag den 12. april, blev den lokale 
13 årige Maja fra Aars udnævnt til ambassadør for Danmark Rundt 2015, der støtter Børnecancer-
fonden. 

Maja i sit rette element 



Det hele startede med lidt ondt 
i benene. ”Som forælder tænker 
man straks, at det må være vok-
seværk, når ens datter på 4 ½ år 
hver morgen klager over smerter 
i benene” fortæller Helle og Lars. 
”Vi opdagede, at Maja havde blå 
mærker på skinnebenene, som 
ingen forstod hvor kom fra.” Mor 
Helle opsøgte lægen, som den 
dag var en reservelæge, og hun 
blev bekræftet i, at det sandsyn-
ligvis bare var vokseværk. Men 
lægen lagde også mærke til de blå 
mærker, og mor Helle tog hjem 
med en fornemmelse af, at lægen 
måske havde en dårlig fornem-
melse af de der blå mærker. 

Som forældre følte Helle og 
Lars sig angrebet på deres 
identitet
”Vi kunne jo aldrig, aldrig no-
gensinde finde på at gøre vores 
elskede datter noget ondt. Tvært-
imod! Så det var hårdt at se Maja 
blive mere og mere syg. Derfor 
gik turen igen til lægen. Denne 
gang var det familiens vante læge, 
som hurtigt reagerede og sendte 
Maja videre til Børnemodtagel-
sen på Aalborg Sygehus, hvor 
hun blev undersøgt og fik fore-
taget adskillige blodprøver. Al-
lerede samme eftermiddag kom 
Maja i behandling – og diagno-
sen var leukemi/blodkræft.

Tæt på den største kata-
strofe
Her var en familie så tæt på den 
største katastrofe, man kan kom-

me ud for. ”Mister vi Maja? Det 
må ikke ske! Hvad kan vi gøre? ” 
lød tankerne og spørgsmålene fra 
Majas forældre. I forvejen havde 
Helle Dam Ibsen mistet sin mor 
i en ung alder – blot 35 år gam-
mel. Var der en sammenhæng i 
generne? Og skulle forældrene 
nu miste deres kære datter? Nej, 
det måtte ikke ske for den lille 
kernefamilie fra Vesthimmer-
land. Men det var, som om hele 
tilværelsen ramlede, og de havde 
svært ved at se lyset og var natur-
ligvis bekymrede for, hvad der nu 
skulle ske.

På Aalborg Sygehus blev der la-
vet en overordnet plan for de 
kommende 130 uger og en speci-
fik drejebog for hver eneste uge, 
og de næste år foregik på alle 
tidspunkter af døgnet på Aalborg 
Sygehus. 

Det første halvandet år med 
kemo samt en lang række forskel-
lige typer medicin. Under kemo-
kuren var familien i perioder på 
Aalborg Sygehus tre gange i døg-
net. Efter hver kemobehandling 
kørte de hjem igen til parcelhuset 
i Aars – en strækning på 45 km. 
hver vej. Kemoen blev indsprøj-
tet i en indopereret CVK, som er 
et kateter/slange, der er lagt ind i 
den store blodåre tæt ved hjertet. 
Man var således fri for at stikke 
i Majas små blodårer hver gang. 
I hele perioden, hvor Maja fik 
kemo, måtte hun ikke komme 
i bad, fordi området omkring 

det sted, hvor indsprøjtningen 
foregik, ikke måtte blive fugtigt. 
”Det var ikke nogen nem øvelse 
at vaske Maja, men man kan ved 
fælles hjælp få selv den sværeste 
opgave til at blive let, når man 
kæmper for sit barns overle-
velse” husker mor Helle. Hver 
3. måned fik Maja foretaget en 
rygmarvsprøve, og efter endt ke-
mobehandling fortsatte hun med 
at få medicin i et år, mens der 
skulle tages blodprøver hver uge. 

Indædt kamp med 
lillesøster Line i front
Familien Dam Ibsen kiggede 
sjældent på tidsuret, men dagen 
startede ofte før kl. 05.30 og slut-
tede ofte først 22.30 eller senere. 
Far Lars passede sit arbejde bedst 
muligt og fik heldigvis stor for-
ståelse hos sin arbejdsgiver, når 
han skulle følge sin datter på sy-
gehuset. Men mor Helle var nødt 
til at tage 3 års orlov. Dag og nat 
blev ofte vendt på hovedet, men 
den lille familie kæmpede ind-
ædt for at få det hele til at passe. 

De var kommet til det stand-
punkt, at de kunne stå det igen-
nem sammen. Lille Maja ville de 
ikke miste, og selvom kampen 
var hård og voldsom, så holdt 
de sammen og støttede hinan-
den. Med i kampen var lillesøster 
Line. De to søskende knyttede 
sig tæt til hinanden, og lillesøster 
var en særlig vigtig del af fami-
lien under og efter hele sygdoms-
forløbet. Maja selv var måske 
ikke så fokuseret på sin sygdom. 
Hun var stærk. Hun var positiv. 
Og selvom hun blev pålagt for-
skelige kure, som f.eks. ‘rødkur’ 
og ‘tissekur’, så udviste hun en 

ukuelig optimisme og kampgejst, 
og hun samarbejdede ubeskrive-
ligt med forældre, læger og de få 
legekammerater, som hun måtte 
se. For der var faktisk tale om, at 
Maja var i en form for isolation. 
Hun måtte ikke komme ud og 
møde andre børn, ud over de få, 
der havde fået speciel adgang til 
Majas hjem. På et tidspunkt be-
gyndte Maja at tabe håret som 
konsekvens af den voldsomme 
kemo. Men intet kunne slå hende 
ud, og hun var selv indstillet på 
at stå det hele igennem sammen 
med sin familie.

Dommen kom: Skulle Maja 
vinde eller tabe?
Undervejs i sygdomsforløbet 
blev der stillet stærk tvivl om 
Majas fremtidige liv. Dommen 
kom undervejs, hvor lægerne 
blandt andet formulerede en for-
ventning om, at Maja aldrig ville 
kunne komme til at dyrke sport 
på højt niveau. Men heldigvis vil-
le Maja det anderledes. Og igen 
var hendes stædighed og stærke 
karakter uovervindelig. ”Jeg vil 
komme til at cykle og svømme” 
lovede hun. 

På Aalborg Sygehus fandt fami-
lien trøst under hele forløbet, 
og et venskab opstod til specielt 
en af sygeplejerskerne, Malene, 
som stod Maja og familien nær. 
Hun var et positivt omdrejnings-
punkt, hvor familien kunne få 
svar, hjælp og altid blev modtaget 
med et smil og en forståelse, som 
var så forstærkende i en svær si-
tuation, hvor Helle og Lars ikke 
vidste, om de skulle miste de-
res barn. ”Hele familien fik stor 
hjælp og støtte af personalet på Maja er netop blevet udnævnt som ambassadør for Danmark Rundt 2015

Lars, Helle, Line og Maja Dam Ibsen sammen med Claus Bodenhoff



afd. 303 b på Aalborg Sygehus, 
og vi vil altid være dem taknem-
melige for den fantastiske måde, 
de behandlede Maja og støttede 
os alle på.” 

Solstrålehistorie: Maja er 
13 år – og 100 % rask
Maja fik det langsomt bedre og 
bedre, og der blev hele tiden 
rejst et større og større håb om, 

Claus Bodenhoff fortæller om ruten og om Aars´ store engagement

Sangeren Jan Nielsen var med til at afslutte en stor og festlig dag

En glad og stolt far, Lars, med sin datter Maja

at Maja vandt over kræften. Hun 
blev samtidig endnu stærkere, og 
snart kunne hun vende tilbage 
til kammeraterne. Maja er nu en 
glad teenager på 13 år, og hun 

bruger al sin tid på lektier, ven-
ner og sport. Familien sætter alt 
ind på at have det godt og være 
sammen så meget som muligt. 
Mange weekender nydes i cam-

pingvognen i Blokhus, og lange 
ture langs stranden er et hit, når 
de kan komme af sted. Er det 
ikke gåturene, så er det Majas 
mountainbike, der bliver trådt 
godt og grundigt på rundt i den 
barske natur – og hele tiden med 
det sociale aspekt som fokus. 
Sammen har familien modtaget 
støtte fra Børnecancerfonden, 
som i perioden hvor Maja ingen 
steder måtte komme, donerede 
hende et TV med DVD. Efterføl-
gende kom hele familien i som-
merhus i Dronningmølle, hvor 
de for et meget beskedent beløb 
kunne få lidt kvalitetstid sam-
men og komme væk fra hverda-
gen i Aars.

I dag er Maja en frisk og meget 
udadvendt pige, afholdt pige af 
både venner og veninder.  Hun 
er dygtig og lærenem og arbejder 
flittigt med sine lektier, som altid 
bliver lavet inden, hun finder tid 
til legen. 

Hendes karakter er stærk, og hun 
er meget pligtopfyldende. Samti-
dig bruger hun mere og mere tid 
i svømmebassinet i Aars svøm-
mehal, hvor Maja i dag er en dyg-
tig svømmer på eliteplan med 
en masse medaljer af både guld, 
sølv og bronze bag sig. Senest har 
Maja ved Landsdelsmesterska-
berne i marts 2015 opnået 2 guld, 
1 sølv og 1 bronzemedalje.

Majas kamp har vist sig som en 
‘solstrålehistorie’, og i dag, hvor 
hun er raskmeldt og har vundet 
over kræften, ligger der et fan-
tastisk liv foran hende. Der kan 
være mange grunde til, at Maja 
vandt kampen. Familiens støtte 

har været uvurderlig. Det sam-
me har Majs karakteristiske og 
stærke væsen. Og hendes histo-
rie giver tro på, at andre også kan 
vinde over så alvorlig sygdom, 
som leukemi er. 

Maja er udnævnt til ambas-
sadør for ”Danmark Rundt 
2015”
”Maja er oplagt til at blive am-
bassadør for den landsdæk-
kende indsamling til fordel for 
Børnecancerfonden, som jeg 
startede i november 2014 og 
fortsætter med i det meste af 
2015” siger Claus Bodenhoff, der 
i  forbindelse med indsamlingen 
har valgt at cykle Danmark rundt 

og ”slå et slag” for at hjælpe og 
støtte de familier, der står med 
et kræftsygt barn og dermed en 
verden, der truer med at bryde 
sammen. ”Jeg cyklede i 2014 
med Team Rynkeby til Paris til 
støtte for kræftramte børn, og 
Majas historie er med til at inspi-
rere mig til at gøre en forskel ved 
at gennemføre den store cykeltur 
igennem Danmark. 

Jeg er super glad for at kunne ud-
nævne Maja Dam Ibsen til am-
bassadør for projektet ”Danmark 
Rundt 2015”. Samtidig håber jeg, 
at mange familier vil få modet og 
troen tilbage ved at læse om Maja 
og hendes families kamp for at 
overvinde kræften. 

Maja er et fantastisk menne-
ske, som jeg er stolt over at have 
mødt. Hun og hendes familie har 
lært mig at se glasset som halv 
fuldt og ikke som halv tomt. Der 
er altid håb, når man tror på det”.
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