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En fri fugl
Steve Probert bor i København og 57 år. Han er vogn-
mand og kører taxa tre halve dage om ugen. Før var han 
sømand. Det passer godt til hans mentalitet. Han elsker 
fornemmelsen af at være en fri fugl. – Taxichauffører 
finder hurtigt ud af, at jobbet giver stor frihed, selvom 
det er dårligt lønnet“, siger Steve Probert. For et år 

siden fik han konstateret fibromyalgi. Det har været en 
stor omvæltning, der ikke mindst har indvirket på Steves 
behov for frihed. Han er ikke nær så fri, som han var en-
gang, og som han ønsker at være. – Jeg er blevet en 
større tryghedsnarkoman. Men jeg er stadig fri i tanken, 
fortæller han. 

Svaret kom i taxaen
Steve mener, han har haft fibromyalgi i mange år. Men 

det startede for alvor for fem år siden, hvor han var træt 
og led af dårlig mave. Det var hans datter, der forklarede 
ham, at han ikke blot var almindelig træt – men helt 
smadret. Han besøgte flere hospitaler og specialister for 
at finde en forklaring. Men han oplevede ikke, at lægerne 
havde tid til det, og de fandt heller ikke en diagnose, der 
forklarede Steves træthed. Til sidst opgav han hele sy-
stemet. 

En dag kørte han med en engelsk læge i sin taxa, som 
fortalte ham nogle ting, han ikke vidste før. Lægen tabte 
et visitkort fra en læge med speciale i bugspytkirtlen på 
Rigshospitalet, som Steve opsøgte. Problemet var ikke 
bugspytkirtlen, konstaterede hun og foreslog Steve, at 
han i stedet kiggede nærmere på gigt. Det, syntes han, 
lød mærkeligt. Men han slog det op på nettet og endte 
på en side om fibromyalgi. – Jeg tænkte med det 
samme: Det er da det, jeg har. Jeg læste om sympto-
merne, og lige meget hvordan jeg vendte og drejede det, 
så passede det, fortæller Steve. 

Fibromyalgi findes ikke
Nu var det et spørgsmål om at få en diagnose. Det  
var ikke så let. Rheumatologerne var booket mange  
måneder i forvejen. Men det lykkedes ham endelig at 
finde en klinik, hvor der tilfældigvis var en ekspert i  
fibromyalgi. Desværre kom sekretæren til at booke  
en anden læge på klinikken ved en fejltagelse. Denne 
læge gav Steve beskeden, at fibromyalgi var en opdig- 
tet sygdom og tog blodprøver for andre sygdomme.  
Heldigvis blev fejlen rettet af sekretæren. Steve kom 
herefter til den rette specialist, hvor han fik diagnosen 
fibromyalgi.

– Det var en kæmpe lettelse, fortæller Steve.

Mænd med fibromyalgi

Fri fugl med fibromyalgi
 Af: Alice Sprotte

For Steve Probert betyder fibromyalgien 
en indskrækning af den personlige  
frihed, der betyder så meget for ham.  
Han har ændret sin livsstil fuldstændig 
– men insisterer stadig på at klare sig 
selv.
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Spontanitet er en by i Rusland
Siden han fik konstateret fibromyalgi, har han brugt 
meget af sin tid på at finde ud af, hvad sygdommen be-
tyder for hans livsstil. – Jeg er er lige så tosset, som jeg 
var før, griner Steve og tilføjer: – Men min livstil er lavet 
helt om.  

Før arbejdede Steve som taxachauffør fem eller seks 
dage om ugen ti timer ad gangen. – Jeg arbejdede, når 
det passede ind. Nu arbejder jeg, når jeg kan – hvis jeg 
kan, fortæller Steve. Han har dog besluttet sig for, at 
han vil forsøge at klare sig selv. Han har modtaget syge-
dagpenge i en periode. Men han bryder sig ikke om at 
være en del af systemet. 

Han er kommet frem til, at han hver dag måske har 
fire timer til rådighed, hvor han har energi til noget. 
Bagefter kan han ikke noget. – Spontanitet er en by i 
Rusland for mig, siger han. Førhen var han meget spon-
tan. Han gik blandt andet meget rundt i byen med sine 
børnebørn. Det kan han ikke længere, og han har heller 
ikke kræfter til, at børnebørnene overnatter hos ham, 
som de gjorde førhen. 

Jeg vasker op, når det passer mig
I det hele taget har sygdommen indflydelse på familieli-
vet. Han har en kæreste, men bor alene. Det, synes han 
faktisk, er en god ting. Det gør, at der er færre ting i 
hverdagen, han er nødt til at tage hensyn til. 

– I nogle familier vasker man op, lige efter man har 
spist. Jeg kan gøre det, når det passer mig, og jeg har 
kræfter til det. Når man har fibromyalgi, betyder det 
noget. Det er småting, men det betyder noget, fortæller 
han og understreger, at hans kæreste er helt fantastisk. 
Han er bare glad for, at de slipper for den slags diskus-
sioner, fordi de bor hver for sig. 

Jeg vidste ikke, jeg havde ondt
Steve forbinder primært fibromyalgi med træthed frem-
for smerter. I mange år opdagede han slet ikke, at han 
havde smerter. Men han er netop blevet færdig med et 
forløb på en smerteklinik. Det lærte han meget af. 

– Jeg kunne ikke selv se, hvor slemt det var. Jeg er jo 
en mand. Jeg mærkede ikke efter. Jeg var bare træt. Jeg 

var ikke klar over, at jeg havde smerter. Nu ved jeg, jeg 
har en masse smerter. I venstre fod har jeg haft smerter 
i mange år, men jeg forbandt det ikke med fibromyalgi. 
Jeg har lært at tænke: Nåh ja, det kunne være, det var 
fibromyalgi. Det er jo den diagnose, jeg har, fortæller 
Steve.

Sin tilgang til at være syg forbinder han dog ikke som 
sådan med fibromyalgi. Han er bare dårlig til at mærke 
efter og opdager ikke altid, at han er syg. 

– Min kæreste, der er sygeplejerske, påstod en gang, 
jeg havde en kold lungebetændelse. Efter tre måneder 
tog jeg til lægen og fandt ud af, at hun havde ret. Jeg 
sagde ikke noget til hende om det. Men jeg tog på apo-
teket og fik penicillin, siger han. 

Jeg er mig selv med en sygdom
Steve er overrasket over, at så mange kender til fibro-
myalgi. Han kendte ikke sygdommen, før han selv fik 
den. Han snakker heller ikke så meget om det. – Jeg er 
bare mig selv med en sygdom. Sådan er det bare. Det er 
ikke noget at snakke om. Solen står op i morgen allige-
vel. Hvis ikke den gør det, så kan det jo være lige 
meget. Jeg skal nok klare mig, fortæller han. Han lider 
ikke af selvmedlidenhed, men forsøger at vende sin nye 
situation til noget positivt.

Han fortæller, hvordan han en gang brækkede sit ene 
ben og gik rundt med krykker. Til sidst blev han så træt 
af krykkerne, at han kastede dem i en container. Men 
han måtte kravle tilbage i containeren efter dem. Som 
følge af fibromyalgien har han selv anskaffet sig en stok 
med sjældent træ i håndtaget. 

- Det gør jeg for at imponere, griner han, og fortsæt-
ter i en mere alvorlig tone: Der er ingen krykker, der 
hjælper mod fibromyalgi. Man kan stadig gøre mange 
ting, men det har en pris. Hvad prisen er – det ved man 
ikke altid. Det er nok en livsvarig proces at acceptere 
sygdommen. Så må jeg håbe, jeg ikke når at leve så 
længe, siger han og griner endnu en gang højlydt.
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