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De forkerte følelser… 

Først vil jeg gerne fortælle lidt om min 

kamp med at opnå den allerstørste lykke i 

livet og bagefter vil jeg komme ind på 

nogle af de ”forkerte” følelser, som kan 

være forbundet med at være ufrivillig 

barnløs. 

Egentligt er jeg ikke særlig vild med ordet 

”ufrivillig barnløs”. Jeg tror, at det hand-

ler om, at jeg ikke har lyst til at identifice-

re mig med det, for hvis jeg gør, så siger 

jeg samtidig, at jeg har svært ved at få 

børn og jeg ved faktisk ikke rigtigt om jeg 

er kommet dertil endnu, selv om min kæ-

reste og jeg har prøvet at få børn i halv-

andet år.  

Min historie starter for ca. tre år siden, da 

jeg stoppede med mine p-piller og min 

menstruation aldrig kom. Jeg havde taget 

p-piller i flere år og tænkte, at min krop 

nok bare skulle have lidt tid til at vænne 

sig til at være uden p-pillerne. Men efter 

et stykke tid uden skyggen af min men-

struation, henvendte jeg mig til min læge, 

som mente, at det nok bare var noget 

psykisk og at den nok skulle komme. Min 

tålmodighed endte dog med at slippe op 

den dag min kæreste og jeg besluttede os 

for at prøve at få et barn (på det tidspunkt 

ca. halvandet år efter, at jeg var stoppet 

med p-pillerne). Jeg fik derfor en henvis-

ning til en gynækolog og han testede både 

min kæreste og jeg selv. Forklaringen på 

min manglende menstruation var mulig-

vis min øgede vægt (jeg har efterfølgende 

tabt 15 kg. og er i dag næsten normalvæg-

tig) samt PCO. Derudover fik vi at vide, at 

min kæreste har nedsat sædkvalitet. På 

baggrund af disse faktorer blev vi sendt 

direkte videre til fertilitetsbehandling og 

for at gøre en lang historie kort, har jeg 

siden september 2014 fået taget æg ud to 

gange og fået lagt æg op tre gange.  

Den første gang var en succes og jeg blev 

gravid. Vi var så utroligt lykkelige, men 

havde samtidig svært ved at tro på, at vi 

endelig var blandt de heldige… hvilket vi 

desværre heller ikke var. Lykken varede 

nemlig kort, da jeg i kun syvende uge 

aborterede. Det var det hårdeste, jeg no-
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gensinde har gennemlevet i mit liv og ar-

rene sidder stadig dybt i mig. 

Der er en masse følelser forbundet til ikke 

kun at abortere, men i særdeleshed at væ-

re ufrivillig barnløs og oven i det også at 

være i behandling. Jeg mener, at alle har 

ret til at føle som de gør og at der ikke 

eksisterer hverken korrekte eller forkerte 

følelser – der eksisterer bare følelser. Der-

for synes jeg, at det er ærgerligt, at der er 

visse følelser, der er så tabuiserede, at 

nogle kvinder føler, at de enten ikke kan 

få sig selv til at tale om dem eller måske 

endda føler sig skamfulde omkring dem.  

Alle håndterer ufrivillig barnløshed for-

skelligt og jeg synes ikke, at man bør pege 

fingre af nogen, fordi de reagerer på en 

bestemt måde, som man ikke selv forstår. 

Jeg kender til kvinder, som igennem de-

res proces med at opnå at få et barn ofte 

var sammen med gravide eller kvinder 

med børn, da det gav dem en stor glæde 

at følge en andens graviditet eller barnets 

udvikling og derigennem glæde sig til, at 

det blev deres tur. 

Jeg er dog selv en af de kvinder, som har 

det meget svært med at omgås andre 

kvinder, der er gravide eller har børn, da 

jeg er utrolig misundelig på disse kvinder.  

Jeg læste engang et indlæg fra en kvinde, 

som beskrev disse følelser som værende 

umenneskelig, da hun mente, at man bør 

kunne glæde sig på andres vegne, når de 

opnår noget så lykkeligt som at blive mor 

og at man bør skamme sig, hvis man ikke 

har det sådan. Går man rundt med disse 

”forkerte” følelser, kan man derfor nemt 

føle sig meget alene, da følelser, som disse 

netop er forbundet med et stort tabu. 

”Misundelse er en grim ting”, siger man. 

Men sagen er den, at misundelsen og de 

såkaldte ”forkerte” følelser ikke bunder i, 

at jeg ikke ønsker det bedste for andre. De 

bunder i, at jeg selv synes, at det er så 

ufattelig hårdt ikke at få min drøm om at 

blive mor opfyldt, at jeg har svært ved at 

være glad på andres vegne og samtidig 

minder disse kvinder mig om, hvad jeg 

har kæmpet så længe for at opnå, men 

stadig ikke har. Derfor vælger jeg, hvis jeg 
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kan undgå det, ikke at være sammen med 

gravide eller børn.  

Jeg mener, at vi alle er forskellige og at vi 

derfor ser og føler verden på forskellige 

måder. Det bør vi alle have en respekt for. 

Men noget jeg ofte spørger mig selv om 

er, hvad jeg kan ”tillade” mig selv at for-

vente fra andre, som aldrig har gennem-

gået det samme som jeg selv, både i for-

hold til at være ufrivillig barnløs, at være i 

behandling og at abortere. Og faktum er 

jo nok, at ingen kan sætte sig ind i de 

komplicerede følelser, som man har, når 

man har gennemgået disse oplevelser.  

Men er det så forkert at forvente, at andre 

skal kunne reagere på en bestemt måde, 

når de ikke forstår? Mit svar er både ja og 

nej. Efter at jeg aborterede, fortalte jeg 

det kun til få mennesker. Min frygt var, at 

hvis jeg åbnede mig op over for andre 

omkring noget, der for mig var så person-

ligt og sårbart, så ville de ikke vide, hvad 

de skulle sige, så enten ville de slet ikke 

sige noget ellers ville vi snakke om det i 

fem minutter og så ville det aldrig blive 

nævnt igen.  

Naturligvis er det også op til mig selv at 

råbe op, hvis jeg har behov for at snakke, 

men for mig handler det ikke kun om be-

hovet for at snakke om, hvad jeg har gen-

nemgået, men lige så meget om, at folk 

efterfølgende spørger ind til det, når jeg 

har fortalt om det. At de tænker på mig. 

Måske kan de ikke sætte sig hundrede 

procent ind i, hvordan jeg har det, men 

bare det, at man ved, at andre tænker på 

en og at de i det mindste forstår, at man 

har gennemgået noget hårdt og stadig gør 

det – det er det, der i min verden betyder 

noget. 

Så ja, jeg synes egentlig godt, at man kan 

forvente sympati fra andre også selv om, 

at de ikke har gennemgået lignende ople-

velser. Men nej, man kan aldrig forvente, 

at nogen kan sætte sig hundrede procent 

ind i, hvordan man har det og hvilke be-

hov man har, og derfor er det netop også 

vigtigt, at man åbner sig op og fortæller 

om hvor hårdt ens liv til tider kan føles og 
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samtidig også sætter ord på hvor svært 

det er at fortælle om og hvad man måske 

ønsker af den anden person. 

Der kan være store konsekvenser ved at 

bære rundt på de ”forkerte” følelser. Det 

kan have konsekvenser for en selv, hvis 

man prøver at ignorere eller negligere 

følelserne og ikke vil anderkende dem, og 

ligeledes kan det have konsekvenser, hvis 

man vælger at handle på disse følelser.  

Grunden til, at man prøver at holde dem 

tilbage kan måske være, at man netop 

føler, at man er forkert og unormal. Jeg 

har haft nogle store kampe med mig selv 

om, hvordan jeg skulle håndtere mine 

følelser angående gravide og børn. For 

normen siger på den ene side, at det selv-

følgelig er helt forståeligt, at det kan være 

svært at være i samme rum som små 

børn, når man ikke selv kan få et barn. 

Men at gå så langt, som at fravælge at væ-

re sammen med gravide venin-

der/familiemedlemmer eller børn, det er 

alligevel at gå for langt. Man må gerne 

have følelserne, men man må ikke handle 

på dem, for det er forkert.  

Jeg har valgt, at det er bedst for mig at 

være tro mod mine følelser, lytte til mine 

behov og sætte grænser, hvilket dog har 

medført store konsekvenser. Jeg har haft 

en veninde, som ikke kunne acceptere 

mine følelser i forhold til hendes gravidi-

tet, da hun ikke kunne forstå, hvorfor jeg 

ikke kunne være glad på hendes vegne og 

hvorfor jeg ikke kunne se hende. Hun 

ville derefter ikke længere have noget 

med mig at gøre. 

Det har været og er stadig utrolig hårdt at 

kæmpe for at opnå min drøm om at få et 

barn. Mine følelser kan til tider føles så 

store, at de næsten ikke er til at rumme i 

min krop, men accepten af mine følelser 

gør det lettere at bære. Jeg ville ønske, at 

jeg kunne få at vide, hvornår min drøm vil 

gå i opfyldelse, men sådan fungerer livet 

desværre ikke. Ventetiden og uvisheden 

er barsk og nedslidende, men drømmen 

om en dag at blive mor og holde mit barn 

i mine arme holder håbet i live. 


