
n Da lille Mikkel kom til verden 
på Skejby Sygehus, var det mor-
mor Britta, der klippede navle-
strengen over. Mikkel er donor-
barn, og Britta har fra starten 
spillet en stor rolle i hans nu 15 
måneder lange liv.

– Min mand og jeg har tilsam-
men otte børnebørn. Jeg har stor 
kærlighed til dem alle, men jeg 
har et tættere forhold til Mik-
kel, fordi han ikke har en far, og 
Majbritt har et andet behov for 
hjælp end de andre børn, siger 
Britta Lund, der er 61 år.

Hun bor i Hadsten nord for 
Aarhus sammen med sin mand, 

Peter, og tager man motorvejen, 
er der blot 18 minutters kørsel til 
datteren og barnebarnet i Tilst. 

– Det var ikke mit første valg 
at få et barn alene, for jeg drøm-
te om at få en familie, men un-
dervejs har jeg måttet redigere 
i drømmen. Jeg har ikke valgt 
mænd fra, men jeg har valgt 
Mikkel til, fortæller 37-årige 
Majbritt Dichov Lund, der ud 
over at være mor til Mikkel og-
så er forretningskonsulent hos 
Vestas.

– Det var en sorg, at Majbritt 
ikke fik den familie, hun drømte 
om, men hun har skabt sin egen 

familie, og hun er en rigtig god 
mor for sin dreng, siger Britta.  

Vi var helt klar til børn
Majbritt er vokset op i en tradi-
tionel kernefamilie med far, mor 
og storebror, og hun var blot 23 
år, da hun giftede sig med sin 
ungdomskæreste.

– Der var ingen tvivl i mit 
sind om, at det var min fremtid. 
Min mands søster var højgravid 
til vores bryllup, og vi talte om, 
at der snart skulle komme fætre 
og kusiner til, fortæller Majbritt. 

Parret var klar til at få børn, 
men der kom ingen, og fem år 
senere gik de fra hinanden uden 
den store dramatik.

Majbritts eksmand er i dag 
gift og har tre børn. Da det æld-
ste var på vej, fik Majbritt be-
sked som en af de første. 

– Det var et hårdt slag, og jeg 
blev dybt ulykkelig, ikke fordi 
jeg ikke ønskede det for ham, 
men fordi det også var min drøm 
at få børn. Det gjorde ondt, at 

en så tæt på mig fik et barn, si-
ger Majbritt. 

Rundt omkring hende fik ven-
nerne børn, mens Majbritt følte, 
at hun stod i stampe.

– Selv om jeg havde et godt 
job, rejste meget og forsøgte at 
udfylde tomrummet i mit liv, var 
jeg dybt ulykkelig i mange år, 
fordi jeg så brændende ønskede 
mig et barn, siger Majbritt ærligt.  

Kaos forsvandt
På sidelinjen fulgte Britta sin 
datters kamp for at finde kær-
ligheden og stifte familie.

– Hun var ikke glad, og det 
gør ondt på en mor, når ens 
børn ikke har det godt. Efter at 
Majbritt har fået Mikkel, har 
hun igen fået glimt i øjet, siger 
Britta. 

Majbritt forsøgte at finde en 
far til sit kommende barn og 
endte i et forhold, der ikke var 
godt for hende. 

– Jeg var ikke særlig attraktiv. 
Når jeg søgte en kæreste, søgte 

Britta fulgte i mange år sin datter 
Majbritts kamp for at stifte familie. 
Da Majbritt i stedet valgte at blive 
solomor ved hjælp af en donor, støt-
tede hun datteren, og i dag spiller 
Britta en stor rolle i lille Mikkels liv. 

Mormors Mikkel 
er et ønskebarn

Brittas datter valgte 

få et barn alene
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Gæstfriheden er stor i Mikkels køkken, hvor mormor 
bliver budt på alt, hvad hjertet begærer.

Majbritt har et stort netværk af andre solomød-
re. – Alle mine bekymringer om at blive ensom, 
når jeg fik et barn alene, er blevet gjort til skam-
me, siger hun.

jeg i virkeligheden efter en far 
til mit barn. Jeg endte i den van-
vittige situation, hvor jeg blev i 
et dårligt forhold med en uenga-
geret mand, fordi jeg var drevet 
af min trang til at få et barn, si-
ger Majbritt.

Parret gik fra hinanden under 
fertilitetsbehandlingen, og Maj-
britt valgte at fortsætte alene.  

– Der havde været en mas-
se kaos i mit liv, men det for-
svandt, da jeg tog beslutningen 
om at få Mikkel alene, fortæl-
ler Majbritt. 

Derpå fulgte en svær perio-
de med fertilitetsbehandlinger, 
og Majbritt frygtede, at hun al-
drig ville få det barn, hun øn-
skede sig. 

– Jeg har altid troet, at Maj-
britt ville være den første, der 
fik børn, så det kom meget bag 
på mig – og gjorde mig da ked 
af det, at hun ikke fik det, si-
ger Britta. 

Storken fandt dog omsider 
vej til Majbritt, og i Hadsten 

blev nyheden modtaget med så 
stor glæde, at den trak vand i 
øjenkrogene.

 – Det var en ny verden for 
mig, at Majbritt valgte at få barn 
alene, men jeg er stolt over hen-
de, fordi hun har været så modig, 
fortæller Britta og tilføjer: 

– Jeg var dog ikke bekym-
ret for, om hun kunne klare det, 
for Majbritt har så meget godt 
at give til et barn, og hun har 
mange omkring sig, der gerne 
vil hjælpe.

Og der har været brug for 
hjælp. Mikkel havde voldsom 
kolik de første fire måneder af 
sit liv, og Majbritt havde ofte 
brug for at tage til Hadsten for 
at blive aflastet. Der står altid et 
værelse klar til Majbritt og Mik-
kel, og Brittas mand, Peter, har 
en særlig stor stjerne hos Mik-
kel. 

Brittas eneste alvorlige be-
kymring handler om, hvordan 
alt skal gå, hvis datteren skulle 
blive ramt af alvorlig sygdom el-
ler ulykke. Som solomor er Maj-
britt mere sårbar.  

– Men jeg prøver at skub-
be den væk. Jeg mistede mine 
børns far, og jeg er bange for at 
miste igen. Hvis der sker Maj-
britt noget, skal vi nok sørge 
for, at Mikkel får de bedste ram-
mer, siger Britta og tørrer en tå-
re væk.

Hendes første mand, Svend, 
døde for 11 år siden efter at have 
været syg af sclerose i mange år. 

En kæreste med tiden
Selv om Majbritt og Mikkel 
udgør en fin lille familie, er der 
fortsat plads til flere navne på 
postkassen.

– Jeg skal nok finde en kæ-

Majbritt har valgt 
en åben donor til 
sit barn. Det bety-
der, at Mikkel som 
den eneste kan få 
oplyst faderens 
identitet, når han 
fylder 18 år. 
– Det er ikke det 
samme, som at 
han har en far, men 
en mulighed for at 
kende sit ophav, 
siger Majbritt. 

Af Vibeke C. Larsen
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reste på et tidspunkt, for jeg fø-
ler mig på ingen måde gammel, 
fordi jeg har fået et barn, siger 
Majbritt.

Mens mormor og mor snak-
ker, tuller Mikkel rundt i sin 
mors stue. Der er dyr, der skal 
leges med, og mad, der skal la-
ves på komfuret, så der er nok at 
se til for en lille dreng. 

– Det har været sådan en stor 
glæde at få ham ind i vores liv, 
og vi vil rigtig gerne give ham en 
masse stjernestunder hos os, si-
ger mormor og løfter Mikkel op 
til endnu en mormorkrammer.

Og blikket, hun sender den 
lille fyr, siger det hele. Mormors 
Mikkel er et rigtigt ønskebarn.

Hyggestund 
med mormor. 
Det er ikke så 
dårligt. Hverken 
for Mikkel eller 
mormor...
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