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Kæreste Noah
De fleste børn vil gerne vide, hvor de kommer fra. Den her bog er historien om, hvordan du er blevet til.
Den er lidt anderledes end mange andre børns historie, og måske har du nogle spørgsmål, du gerne vil
have svar på. Jeg håber, at den her bog kan hjælpe os med at snakke om det, så du kan få alle de svar,
du har brug for.
Din vej til verden var helt speciel – ligesom du er helt speciel og fantastisk. Du er kommet til verden med
hjælp fra nogle søde, dygtige og hjælpsomme mennesker. Dem er jeg meget taknemmelig for, og jeg vil
gerne fortælle dig om dem i denne bog.
Søde Noah

Før jeg fik dig, ønskede jeg mig sådan et barn. Jeg er verdens heldigste
og lykkeligste mor, fordi jeg fik lige præcis dig.
Jeg elsker dig over alt i verden.
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Kys og knus
fra Mor
Min elskede

Noah

Du er et ønskebarn
Før jeg fik dig, boede jeg alene. Jeg havde min familie og mine venner, og de gjorde mig glad, men der
manglede alligevel noget. Jeg ønskede mig et barn, som jeg kunne give al den kærlighed, jeg havde
indeni. Et barn, som jeg kunne elske, kramme, kysse og være sammen med. Nogle gange kunne jeg blive
helt ked af det, fordi jeg ikke havde noget barn.

t på mange

Mor har være

festivaller

For at lave et barn skal man bruge et æg fra en kvinde og en masse små sædceller fra en mand.

På rejse til Sydamerika

Jeg gik til en læge, som ved en masse om, hvordan man får børn. Lægen undersøgte mig og kunne se, at
jeg havde nogle fine æg inde i maven. Men jeg havde ikke nogen mand, og derfor manglede jeg sædcellerne til at lave et barn.
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Jeg valgte det bedste til dig

Din donor

Heldigvis kendte lægen en helt særlig bank. Det var ikke en bank med penge, men en bank med sædceller.

… er 182 cm høj
… vejer 78 kilo
… har grønne øjne
… har brunt hår
… er uddannet lærer

Sædcellerne i sædbanken kommer fra rare og hjælpsomme mænd, der gerne vil hjælpe kvinder, som
ønsker sig et barn. Når mændene har afleveret deres sæd, bliver det frosset ned i en fryser, indtil det skal
bruges.

Babybillede

En mand, som giver sædceller til en sædbank, kalder man en ”donor”. Jeg læste en masse om alle sædbankens donorer, og så valgte jeg ham, der lød allerbedst. Jeg tænkte, at med hans sædceller og mit æg
kunne jeg lave et helt fantastisk barn.
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Brev fra din donor

af din donor

ømmere

De hurtige sv

Du var den hurtigste svømmer
En dag kiggede lægen ind i min mave med et særligt kamera, der hedder en scanner. Lægen kunne se,
at et af mine æg var parat til at lave et barn.
Lægen tog noget af donorens sæd ud af fryseren og tøede det op. Da de små sædceller blev varme,
begyndte de at svømme. Lægen puttede dem ind i min mave, og de svømmede om kap for at komme
først hen til ægget. Det er nemlig kun den sædcelle, som kommer først, der er med til at lave barnet.
Den ene sædcelle var noget helt særligt – det var dig. Du svømmede lynhurtigt
af sted foran de andre. Du kom først hen til ægget og vandt konkurrencen om
at blive mit barn.
Hurra for dig, du er super sej!
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Sædceller
Sædcellerne ligger i en frys

er

Du voksede i min mave
Da sædcellen mødte ægget, blev jeg gravid, og du begyndte at vokse i min mave. Først var du bare en
lille ært, men efter lidt tid begyndte du at ligne et barn. Du blev større og større, og min mave blev tykkere
og tykkere.
Du voksede i min mave i ni måneder. Det føltes som LANG tid. Jeg glædede mig så meget, og jeg var så
spændt på at møde dig, så det var meget svært at vente.
Heldigvis kunne lægen tage et billede af dig med sin scanner, så jeg kunne smugkigge. Det var fantastisk
at se dig første gang – du var lillebitte og helt perfekt. Jeg kunne se, at du lå og puttede dig i min mave
og havde det godt. Anden gang lægen brugte scanneren, var du blevet større, og jeg kunne se, at du var
en dreng.
Jeg begyndte at tænke over, hvad du skulle hedde, og jeg glædede mig endnu mere til at møde dig
og lære dig at kende.
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Mors mave sc

annes for at
se,
om du er derin
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tig stor til sidst

– den var rig
Mors gravide mave

Det første billede af dig – fra lægens

scanner

Endelig kom du!
Pludselig en dag fik jeg ondt i maven. Jeg kunne mærke, at nu var du klar til at komme ud.
Jeg skyndte mig på sygehuset, hvor en jordemoder hjalp mig med at få dig ud. Det tog mange timer, men
langt om længe blev du født. Jeg havde endelig fået det barn, jeg havde ønsket mig så længe – og det
var dig, Noah.

Da du blev født den 23. marts 2019
… var du præcis 52 centimeter lang
… vejede du 3,6 kilo
… var klokken 20.16

Du var det smukkeste barn, jeg nogensinde havde set. Du kom op at ligge på min mave, og du så mig
i øjnene. Du gjorde mig til verdens heldigste og lykkeligste mor.
Jeg skyndte mig hen på

Jeg elskede dig fra første sekund, og det vil jeg altid gøre.
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sygehuset

huset

På syge
e lade være med

kan jeg ikk
Selv når du sover,
dig
at kigge på

Det første billede

Vores familie
Kæreste Noah
Det var historien om, hvordan du kom til verden. Du var længe undervejs, men nu er du her hos mig
– og du er alt, hvad jeg havde ønsket mig.
Du er helt speciel og fantastisk, og jeg er så taknemmelig for, at du er mit barn. Og jeg er taknemmelig
for den dygtige læge, den hjælpsomme donor og den rare jordemoder, som hjalp mig med at få dig.
Der er mange andre børn, som har haft en anden vej til verden end dig. Alle børn er forskellige, og alle
familier er forskellige. Vores familie er, lige som den skal være. Det er dig, mig og alle de søde, skøre,
skønne mennesker, vi holder af.
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Vores famili

e

g

Morfar og di

Charlie er også en stor del af vores fami

lie - han passer godt på dig

Barnets citater
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Barnets citater
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Barnets citater
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Barnets citater
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Heldigvis var du
den hurtigste sædcelle
i sprøjten
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