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Derfor er Donorbarnets Bog uundværlig 

Som donorforældre har I endnu flere historier at fortælle til og om jeres barn 
end en traditionel Barnets Bog kan rumme. I har brug for anderledes stikord 
og flere sider. Den udfordring bliver løst her, hvor I får det nødvendige 
supplement til den almindelige udgave. 

Donorbarnets Bog er anderledes på endnu en måde: Den er mere privat end 
den traditionelle Barnets Bog. Mens alle typisk får lov at bladre og læse i 
Barnets Bog, bør det kun være mennesker, der er meget tæt på donorbarnet, 
der får lov til at læse Donorbarnets Bog, da den indeholder personfølsomme 
oplysninger.  

Lad Donorbarnets Bog være en tilbagevendende kilde til at gøre det 
følelsesmæssigt trygt og hyggeligt at tale om jeres barns tilblivelse.  

Jeg vil blive glad for at få din feedback på kontakt@kirstenlistlarsen.dk.  

Jeg holder arrangementer, hvor du blandt andet kan få personlig sparring til 
dit arbejde med at lave din helt egen "Donorbarnets Bog" til dit barn. Du kan 
se mere på kirstenlistlarsen.dk. 

Hvis du løbende vil have inspiration og viden om at være donorfamilie, kan du 
tilmelde dig mit nyhedsbrev. 

Det bedste til dig og din familie,  

Kirsten List Larsen  
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Skriv din egen Donorbarnets Bog 

Lav jeres egen Donorbarnets Bog, som bekræfter, at donation er en god måde 
at blive familie på, og som fortæller om jeres barns tilblivelse og første tid 
efter fødslen.  

Hvis I er to forældre, så skriv begge, hvordan I oplevede det, så det bliver 
begges bog til jeres fælles barn. 

For barnet i en donorfamilie er det vigtigt, at bogen begynder, før barnet bliver 
undfanget. 

Skabelonen er inspiration til, at du kan lave dit barns helt egen bog.  

Du får mange overskrifter med underpunkter og stikord, som nemt giver dig 
form på din helt egen personlige fortælling. 

 

Sådan gør du 

1. Når du gemmer din egen tekst første gang, så gem den under et andet 
navn. Så har du nemlig både originalen og din egen udgave af 
"Donorbarnets Bog."   

2. Skabelonen gør det fleksibelt for dig. Du nemt kan redigere og skrive til. 
Trives du bedre med et andet format, kan du bare ændre formatet. Find 
hjælp på nettet.  

3. Du kan plukke i skabelonen som du vil. Der kan være sider, du vil slette, 
fordi de ikke er relevante for jeres donorfamilie, ligesom du kan skrive 
om helt andre temaer.  Du kan kort sagt koncentrere dig om det 
væsentlige; nemlig indholdet.  
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4. Vær opmærksom på, at der kan være emner i skabelonen (f.eks. om 
teenageren), som ikke er aktuelt lige nu - og som du derfor sletter - men 
emnet bliver måske relevant senere. Tænk derfor 5, 10, 15, 20 år frem i 
tiden. Hvilke spørgsmål vil det være rart for jeres barn at kunne få svar 
på? 

5. At lave Donorbarnets Bog er en fortløbende proces. Skriv derfor dato på 
hver gang, du skriver noget.   

6. Hvis I har skrevet dagbog eller stikord i kalenderen, kan I støtte jer til 
det. 

7. Når du skriver, skal bogen selvfølgelig ikke hedde "Donorbarnets Bog," 
men du skal bruge dit eget barns navn i titlen f.eks. ”Almas bog” eller 
”Vilhelms bog.”  Lav derfor din egen forside og slet skabelonens 
oprindelige forside.   

8. Gør bogen personlig ved at sætte dine egne billeder og videoer ind. 
9. Dokumenter så meget, du kan, visuelt. F.eks. med et billede af 

fertilitetsklinikken, et foto af fertilitetslægen fra behandlingsstedets 
hjemmeside og lignende. Indsæt andre dokumenter i kopi. F.eks. 
vandrejournalen, print af donors profil fra sædbankens hjemmeside, 
aftryk af fødder og meget andet. 

10. Fjern til sidst alt overflødigt, så som instruktionen, stikordene og 
sidefoden. Print siderne ud og laminer dem. Sæt dem ind i en mappe 
klar til fedtede småfingre. 

    

Til lykke Til lykke Til lykke Til lykke ----    du har gjort det!du har gjort det!du har gjort det!du har gjort det!    
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3 indledende øvelser, der sparer dig for en masse 

1. 1. 1. 1. Typer af fortællingerTyper af fortællingerTyper af fortællingerTyper af fortællinger    ----    find jeres find jeres find jeres find jeres egenegenegenegen    vejvejvejvej    

En undersøgelse1
 har identificeret nogle typer fortællinger om barnets 

tilblivelse, som er gennemgående, og som kan inspirere jer til at finde netop 
jeres måde, at fortælle historien på. 

Det er fortællingen om: 

• Hjælperen. Det kan være både donoren og lægen, som omtales som 
hjælperen eller giveren. Donor bliver personificeret og beskrives i 
positive vendinger. 

• Reservedelene og/eller bolte og møtrikker. Her tales mere neutralt om 
tilblivelsen; at der f.eks. var noget, der ikke virkede eller manglede hos 
den infertile part. Donor bliver betragtet som noget mere teknisk. 

• Familier er forskellige. Donorfamilien ses som en af mange andre 
familietyper; f.eks. adoptivfamilier og singlemødre med børn.  

• Labour of love. Udtrykket leder tanken hen på en fødselsve og dækker 
over det smertefulde, I som par er gået igennem for at få jeres 
længselsbarn. Her lægges vægt på, hvor meget parret savnede et barn, 
og at donor gjorde det muligt at få et barn at give kærlighed. 
 
 
 Hvordan vil I fortælle jeres familiehistorie til jeres barn? 

    

                                           

1  “Strategies for disclosure: how parents approach telling their children that they conceived with 
donor gametes” af Kirstin Mac Dougall et al, Fertility and Sterility® Vol. 87, No. 3, marts 2007. 

 




