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23. marts

Vandscanning

for at undersøge om der er fri passage gennem mine æggeledere

Mia?

en sygeplejerske med skinnende hår henter mig i venteværelset
fertilitetsklinikken ligger på fjerde sal, nypudsede vinduer

fyrfadslys og orkideer

en plakat af en kæmpestor østers og en opslagstavle med billeder af
alle de babyer som er blevet til på privatklinikken gennem tiden

12.760 siden 1983 står der på hjemmesiden

vi har prøvet selv i et år siger jeg til jordemoderen

og der er jo meget lang ventetid i det offentlige
eller det ved I nok godt men det er derfor vi er kommet herud

kan du rykke måsen lidt længere frem?

og jeg er jo femogtredive siger jeg. Og min kæreste er enogfyrre

så vi vil gerne finde ud af om der er noget galt

men jeg har faktisk fået tjekket mine æg for fire år siden
fordi jeg overvejede at få frosset nogle af dem ned,
altså det var lang tid før jeg mødte ham. Og jeg har jo
altid vidst at jeg gerne vil have børn siger jeg
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men alt så fint ud med mig, eller der var i hvert fald mange æg

det var da dejligt

og han har faktisk to børn i forvejen siger jeg,

altså fra tidligere

okay siger jordemoderen og retter på sin plastikhandske

de fik hjælp til den første ude på Hvidovre
men så fik de en mere bagefter siger jeg

en pige, hun er lige blevet otte

og hun kom bare af sig selv

så vi ved jo i hvert fald at han godt kan

nu starter jeg lige med at scanne dig

eller altså at der ikke er noget helt galt med ham siger jeg

den kan godt føles lidt kold

hun måler to ægblærer på henholdsvis 10 og 12 millimeter

vandscanningen går strålende. Fluorescerende væske løber gennem ægge-
lederne og sprøjter ud i livmoderen i små strint hver gang jorde moderen 
trykker på en knap, jeg kan følge med på en skærm. Det er den smukkeste 
scanning af den her slags jeg har lavet længe siger hun. Og din slimhinde 
er meget flot og jævn. Tusind tak siger jeg
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så uvant med at blive rost for mine indre organer

de vil inseminere mig med Emils sæd på det  
nøjagtige tidspunkt for ægløsningen

vi sørger for timingen siger jordemoderen
og vi hjælper sæden helt op i livmoderen

og så håber vi at det bare er det der skal til

På vej hjem på cykel ser jeg en kvinde der falder over en kantsten, en 
anden kvinde smider sine indkøbsposer og iler til, sidder ved den faldne, 
flere andre tilslutter sig og jeg begynder at græde af bevægelse over al den 
omsorg der findes i verden. Vi er forbundne. Vi vil hjælpe hinanden. Få 
minutter efter taber en mand foran mig på cykelstien en bedekæde ud 
af lommen, jeg bider vanten af og samler den op, mørkebrune perler på 
en snor. Hallo! Jeg træder hårdt i pedalerne, kommer op på siden af ham 
med bedekæden dinglende, undskyld? Undskyld! Først ser han forvirret 
ud, så lyser han op. Du tabte den her. Tak siger han og sætter farten ned, 
tusind tak, og mit bryst må næsten sprænges af glæde da jeg rækker ham 
kæden, han tager slingrende imod den

alt dirrer af betydning

fyrfadslys, orkide, østers, bedekæde

jeg må lagre alle disse detaljer

om få dage måske: undfangelsen!
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25. marts

Scanning igen, ægblærerne nu henholdsvis 14 og 20 millimeter, 
de vil inseminere i morgen
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26. marts

Emil har sat tre forskellige alarmer

sædprøven skal laves hjemme og afleveres på klinikken mellem 8 og 9, 
den må højst være én time gammel. Bægeret er højt og smalt, raketformet. 
Hvorfor har de ikke lavet det lidt bredere spørger han og holder det op 
foran sig, hvad hvis man rammer ved siden af?

vi hjælpes ad i soveværelset, han har medbragt en margretheskål 
til eventuel opsamling

sædprøven skal opbevares ved kropstemperatur,
jeg sidder i metroen med bægeret mellem brysterne

Emil er meget stille

der er 9 millioner sædceller efter oprens fortæller sygeplejersken

og man skal have mindst 1 million før de vil inseminere

så det er fint siger hun

han går rundt nede på gaden imens. Der er ikke adgang 
for pårørende på grund af corona

jeg skal bekræfte at jeg er mig. At Emil er Emil. At jeg gerne 
vil have hans sæd op i mig

efter inseminationen går vi en tur på Nørrebro. Emil har købt en lykkefugl 
i en genbrugsbutik mens han ventede, en lille grøn og glat én i glas 
som viser sig at være en fløjte. Han finder også en ølkapsel på jorden 
med påskriften Blue Moon. Titlen på det allerførste nummer på vores 
allerførste playliste
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det er næsten for meget griner jeg

det er blæsende og koldt

vi køber dampende varm pizza i Stefansgade, spiser den med vanter på. 
Emil er stadig stille, vi sidder på en bænk på en legeplads og kigger på en 
mor, en datter og en hund der leger i en sandkasse

jeg har været meget nervøs siger han så

jeg blev bange for at det ville være helt elendigt med min sæd

at den ikke kunne bruges til noget som helst

og at så ville jeg miste dig

jeg havde nærmest indstillet mig på det siger han,

i går tænkte jeg: det her er vores sidste lykkelige dag

i morgen vil alt ramle

og mens du var deroppe. Og jeg gik rundt hernede,

jeg kunne næsten ikke være i det

baby siger jeg

det vidste jeg ikke, hvorfor har du ikke sagt noget?

fordi jeg ikke ville bekymre dig. Jeg ville jo helst bare

være glad og håbe sammen med dig



13

men er du så ikke lettet nu?

joeh siger han

der var slet ikke noget at være bekymret over siger jeg

han trækker på skuldrene

9 millioner er jo fint, siger jeg. Det sagde hun

nja siger han, det er altså ikke særlig meget
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27. marts

Jeg er urolig. Før har jeg mest været spændt. Men nu angsten for skuffelsen. 
Hvis menstruationen kommer. Eller hvis testen er negativ. Jeg er rastløs. 
Skal teste den 9. april. Hvordan vente så længe? Intet andet er vigtigt. Der 
er 15 procent chance for en graviditet. Det er ikke meget, det ved jeg godt. 
Hvis jeg var ti år yngre ville den være dobbelt så stor. Ser skrækscenarier 
for mig. At vi skal igennem flere års kamp. At der er noget galt med 
mig selvom alt ser normalt ud. At mine æg ikke er gode. De kan ikke se 
kvaliteten af dem før man kommer til reagensglasbehandling. De kan 
kun se folliklerne, ægblærerne. Vi har tre gratis inseminationsforsøg først
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28. marts

Vi skændes. Jeg tror vi har brug for tid hver for sig. Få styr på tanker. 
Forstå hvad vi er gået i gang med. Være alene. Bare nogle timer. Men jeg 
kommer til at gøre det modsatte. Hive, mase, tvinge mig tættere på for at 
få det til at blive godt igen. Jeg er så dum. Det eneste der hjælper er afstand

Jeg tager hormoner,

stikpiller i skeden morgen og aften

Cyclogest

som skal sikre at min slimhinde holder sammen på sig selv 
fordi jeg plejer at pletbløde

pillen er hvid og fedtet,

den ligner en patron af palmin

hormonerne opløser sig men optages ikke helt og noget af det hvide 
kommer ud igen som klumpet udflåd, tykt og vådt i trusserne. Jeg må 
ringe til klinikken og spørge om det kan være skadeligt at have samleje 
mens jeg tager pillerne. Kan hormonerne påvirke Emil?

nej det skal I ikke være bekymrede for siger sekretæren

okay siger jeg, det er godt at vide

jamen så må I have en rigtig god weekend siger hun

nej vent, altså jeg ville også lige høre, hvad med øhm, oralsex?
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hvad?

oralsex siger jeg lidt højere,

går det for eksempel også an?

ja da siger sekretæren i røret, jeg kan høre hun smiler

men vent med at tage pillen til bagefter,
det er lidt mindre snasket
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29. marts

Emil slikker mig om morgenen før jeg tager pillen, jeg har lige været i 
bad men jeg smager mærkeligt siger han. Medicinsk, metallisk. Som den 
limonade vi måtte spytte ud igen den dag blenderen brød sammen. Jeg 
smager af noget gråt og hårdt, fremmed. Vi griner lidt af situationen men 
jeg er også ked af det. Jeg kunne bo hernede plejer Emil at sige

At være midt i forandring, miste kontrol over kroppen

hvem er jeg?

mindreværd disse dage

mistillid til Emil, hvor kommer den fra?

parforholdet. Min store frygt:

hvordan kan jeg leve, være til
hvis jeg ikke længere bliver begæret af ham?

hvis jeg ikke er objekt for hans blik?
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2. april

Påskefrokost på Ærø med børnene hos Emils familie

jeg siger nej tak til snaps, han overtager i smug mine øl ved bordet, en 
frydefuld og ordløs forbindelse mellem os. Jeg nyser meget disse dage, 
googler »nyser tidligt gravid« og finder blandt andet en lang tråd på 
Min-Mave.dk hvor folk har samme erfaring, og en bruger kan oplyse at 
det er fordi alle slimhinder i kroppen påvirkes af hormonforandringerne

et lille stød af glæde nu ved hvert nys

mange mennesker, ingen skrivetid, men denne samtale
fra i formiddags i stuen hvor jeg malede æg med børnene:

kan du ikke kalde ham for far når du snakker med os spørger Felix
for det er altså meget forvirrende at du kalder ham Emil

jeg kan simpelthen ikke kalde ham far siger jeg og kommer til at grine

du kan kalde ham Daddy siger Selma og vi griner alle tre

ja råber Felix begejstret, Daddy!
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9. april

Negativ test
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23. april

Én dag til anden insemination

de sidste to uger: scanninger, venten

kæmpe skænderi på Louisiana tidligere i dag

vi har fået at vide på klinikken at det er godt hvis vi også er sammen 
i dagene omkring inseminationen så der hele tiden er sædceller i liv-
moderen og vi er sikre på at ramme ægløsningen

vi var sammen i går, og vi skulle også i dag for at helgardere

men jeg er den eneste der tager ansvar for at det bliver gjort

Emil tog intet initiativ i formiddags

og så gik jeg i panik da vi kom til Humlebæk
for nu ville dagen måske gå uden at det skete

du kører dig selv fuldstændig op sagde han, det er hysterisk

vi var sammen i går aftes!

men hvad hvis jeg har ægløsning nu?

sæden kan jo overleve længe sagde han. Og klokken er ikke engang 16,

vi kan bare gøre det før vi går i seng

men de sagde i dag

jamen så må vi jo for helvede gå ud og finde en busk!
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vi sad i Asger Jorn-rummet og råbte ad hinanden,
han havde glimmertrøje på og pailletmundbind

vi var taget derop for at se MOR!-udstillingen
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24. april

Anden insemination klokken 11:45

i morges med koppen, margretheskålen

en kamp for Emil at nå frem til udløsningen

jeg kan se hans stigende panik, han skæver over mod uret, arbejder indædt 
videre, prøven skal afleveres inden 9, det tager en halv time at komme 
derud, jeg har lyst til at græde, forsvinde, det er så forfærdeligt, jeg hjælper 
ham så godt jeg kan, tager trusserne af, vrider mig lidt

prøv at vende dig om siger han

så jeg bedre kan se dig

ja sådan




