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En sommeraften i 1977 skrev 28-årige Ninna Arbo historie.
Uden at vide det. Som den angiveligt første kvinde i verden
inseminerede hun sig selv - på en bænk bag Helligåndskirken
i København. I årevis havde hun i en ydmygende tiggergang
søgt en donor, men nu havde hun endelig mødt en fremmed
mand, der gav hende den livgivende sæd. I de følgende årtier
hjalp hun en lang række danske og udenlandske kvinder til at
blive mødre uden fædre. I alt foretog hun 590 inseminationer.
De anonyme donorer var mænd, hun havde tillid til. De var de
diskrete pionerer for nutidens fertilitetsklinikker.
Med udgangspunkt i Arbos, mødrenes og donorernes
vidnesbyrd, breve, dagbøger, interviews og andre kilder
fortæller ’Mod sædvane’ deres smukke og grumme historier
om at skabe liv. Historier, fyldt med dilemmaer for dem
alle. Historier, der stikker hånden ned i hvepsereden i den
aktuelle debat om, hvornår og hvordan vi har ret til skabe
liv. Om hvad tidsånden anser som etisk, retsligt, politisk og
sundhedsmæssigt godt eller skidt.
’Mod sædvane’ sætter pionerhistorierne i en kulturhistorisk
ramme, der rækker tilbage til den tid, hvor kvinder hverken
måtte bruge prævention eller få børn uden for ægteskab,
og hvor kvinder som Gisle Nielsdatter og Ane Cathrine
Andersdatter fik dødsstraf for at føde i dølgsmål, slå deres
nyfødte børn ihjel og forsøge at skaffe sig af med deres foster.
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Den tid, hvor også mænd kom i vanære for at gøre kvinder,
de ikke var gift med, gravide og straffet for at hjælpe til abort
og barnedrab. Her møder vi Johanne Næser, Thit Jensen og
J.H. Leunbach. Den tid, hvor børn født uden for ægteskab
blev kaldt uægte, som det sås på Inger Merete Nordentofts
tid. Efter besøg i fortiden går Possing igen frem til Arbos
tid, hvor hun stiller skarpt på hidtil ufortalte historier, der
rejser spørgsmål, vi endnu ikke har fundet svar på: Hvem
bestemmer over at skabe liv?
’Mod sædvane’ er det første værk i forskeren Birgitte Possings
lange forfatterskab, der behandler nulevende mænd og
kvinder. Etiske hensyn til dem og deres børn har gjort det
nødvendigt at anonymisere flere af hovedpersonerne. Med
historisk-antropologiske metoder og i en litterær fortællestil
går Possing bagom Arbos og de andre hovedpersoners
drømme, motiver, tvivl og dilemmaer. Med et dobbeltblik
fortæller hun pionerhistorien i lyset af tidsåndens skiftende
mønstre og bruger den som prisme for forståelsen af en langt
større historie om retten til at skabe liv.
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Om forfatteren
Professor emerita, dr. phil. Birgitte Possing er historiker,
antropolog og forfatter til en lang række bøger, senest
bestselleren Argumenter imod kvinder (2018) og i 2022
hovedkapitlet i bogen Vilje, viden og værdier om Laura og
J.C. Jacobsen. Hun modtog i 2020 både Holbergmedaljen og
Rosenkjærprisen.
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