
18-årige Charlotte er donorbarn. Modsat 

nogle af de donorhistorier man har 

kunnet se i fjernsynet, har det på intet 

tidspunkt givet anledning til sorg eller eksistentielle 

kriser. Charlotte har aldrig været ked af ikke at ken-

de sit genetiske ophav. Hun er, efter eget udsagn, en 

ganske almindelig pige med mor, far og to søskende, 

som også er donorbørn. 

Charlottes mor gik i overgangsalderen, da hun 

var i tyverne, og derfor var det nødvendigt at bruge 

en ægdonor. Da Charlotte var en lille pige på fire eller 

fem år, fortalte hendes mor, at hun havde lånt et æg 

fra en anden kvinde, så Charlotte kunne blive født. 

I takt med at Charlotte blev ældre, blev fortællingen 

mere detaljeret.

”Jeg husker, at jeg sad og legede med dukker, da 

min mor fortalte mig, hvordan jeg var blevet til. Det 

var en rigtig god og naturlig måde at få det at vide 

på, og på den måde har jeg kendt til min historie, 

lige siden jeg var gammel nok til at kunne forstå 

den. Jeg kan faktisk ikke huske, at jeg har haft nogle 

spørgsmål, som skulle besvares. Der har bare været 

en naturlighed omkring det,” siger Charlotte. 

Ægdonoren er ikke min mor
Oftest er der en forventning fra omgivelserne om, at 

donorbørn en dag får brug for at kende deres gene-

tiske ophav. Vigtigheden af at kende sin genetiske 

historie for at kunne finde ro og blive lykkelig, er 

blevet forstærket i medierne, som har lavet gentagne 

indslag om rastløse og ulykkelige donorbørn, der 

længes efter at kende deres historie. Charlotte ved 

godt, at det måske er virkeligheden for nogle donor-

børn, men personligt har hun aldrig haft det behov, 

og det samme gør sig gældende for hendes søskende. 

”Jeg føler ikke, at den kvinde, der har doneret 

æg, er mor til mig på nogen måde. Derfor savner 

jeg heller ikke at have en relation til hende. Jeg har 

heller aldrig haft et ønske om at møde hende. Hun 

er en kvinde, der har hjulpet min mor, og det er jeg 

selvfølgelig taknemmelig for,” siger Charlotte.

Som donorbarn har Charlotte også kunnet 

mærke forventningerne fra omgivelserne om, at 

hun tænker over sin baggrund hele tiden, men det er 

langtfra tilfældet. Faktisk tænker Charlotte kun på 

det, når hun bliver spurgt. Og i de situationer er det 

mere en nysgerrighed, end en længsel, hun rammes 

Charlotte er donorbarn: 

Jeg føler mig 
hverken speciel 
eller anderledes
Af journalist Anne Buur



af. Hun forklarer, at det at være donorbarn er en 

naturlig del af hende, og hun føler sig derfor hverken 

speciel eller anderledes. 

Ærlighed er det vigtigste
Charlotte er bevidst om, at hendes naturlige og 

afslappede forhold til det at være donorbarn, skyldes 

hendes forældres åbenhed omkring situationen. De 

har altid været ærlige, og på den måde er der aldrig 

opstået følelser af tvivl og skuffelse.

”Havde jeg været 15 eller 16 år, før mine forældre 

fortalte mig, at jeg var donorbarn, er jeg sikker på, 

at jeg havde taget imod beskeden på en helt anden 

måde. Så ville det have været en negativ reakti-

on. Ikke fordi jeg ville have noget imod at være 

donorbarn, men fordi det i så fald ville have været 

noget, som var blevet holdt hemmeligt for mig,” siger 

Charlotte.  

Valg af donor-type er uvæsentlig
Mange gør sig mange og svære overvejelser om, 

hvilken donor de skal vælge. For nogle er det vigtigt 

at vælge en kendt donor. For andre betyder det me-

get, at donoren er anonym. Med i overvejelserne er 

også hensynet til det kommende barn, for hvordan 

vil han eller hun reagere på beskeden om, at der 

er brugt en donor. Charlotte forstår til dels godt 

dilemmaet, når det svære valg skal træffes. Hun vil 

heller ikke negligere beslutningen, men blot forsikre 

kommende forældre om, at valget af donor i hendes 

optik, ikke er så væsentligt. Til gengæld opfordrer 

hun til, at man er åben og ærlig overfor det kommen-

de barn, og helst på et tidligt tidspunkt i barnets liv. 

”Jeg mener ikke, der er noget forkert i at vælge 

f.eks. en anonym donor. Det vigtigste er, at man er 

åben og ærlig. Man skal fortælle barnet om det, op 

gennem dets opvækst, og man skal være åben over-

for at svare på de spørgsmål, barnet måtte have. Folk 

kommer måske nogle gange til at tænke for meget 

over det. I den bedste mening selvfølgelig. Men er 

man bare åben overfor sit barn, skal det nok gå,” 

siger Charlotte. ●


