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- Børn vil være en 
bremseklods for
alt det, jeg vil opleve
Børn kommer aldrig til at blive en del af Mik-
kel Tofts liv. Den 25-årige mand blev sterili-
seret i foråret efter flere års grundige 
overvejelser. Dårlige oplevelser med kvinder 
og en barndom præget af stoffer og alkohol 
er hovedårsagerne til den indgribende 
beslutning.

Som barn oplevede Mikkel Toft omsorgssvigt fra sin mor. De dårlige op-
levelser fra barndommen er medvirkende årsag til beslutningen om at 
blive steriliseret . Foto: Jacob Schultz

Martin Skov Poulsen
maspo@jfmedier.dk

ESBJERG: Svigermors drøm. To
meter og ti centimeter høj,
veltrænet, velsoigneret, velta-
lende, velklædt og med et
godt job som tømrer lever
Mikkel Toft fra Esbjerg mere
end op til de gængse kriteri-
er for en god svigersøn. Men
hvis Mikkel Tofts kommende
svigermor drømmer om at få
et kuld børnebørn, bliver hun
slemt skuffet.

Mikkel Toft har i en ung al-
der truffet en beslutning for
livet. Den 26. marts i år gik
han ind ad hovedindgangen
på Sydvestjysk Sygehus i Es-
bjerg fast besluttet på at få fo-
retaget en operation, der for
altid vil sætte spor i hans liv.

- I dagene op til operatio-
nen fik jeg flere og flere som-
merfugle i maven. Inden jeg
gik ind på hospitalet, tog jeg
nogle dybe vejrtrækninger.
Da jeg var tjekket ind og hav-
de fået armbånd på og kom
ind på operationsstuen, kun-
ne jeg mærke mit hjerte ham-
re. Lægerne spurgte mig en
sidste gang, om jeg var sikker
på, at det var det, jeg ville. Det
var det, forklarer Mikkel Toft.

Klar til at erobre verden
Gennem flere år havde tan-
ken ulmet. Som årene gik,
blev Mikkel Toft mere og me-
re sikker i sin sag: Sterilisation
var det helt rigtige valg for
ham.

- Da jeg lagde mig op på
operationsbordet, faldt jeg til
ro. Mit hjerte holdt op med at
hamre. Min nervøsitet for-
svandt. I stedet for nervøsitet
kunne jeg mærke en lettelse
over, at det nu endelig skete.
Endelig gik min drøm i opfyl-
delse.

Indgrebet foregik i lokalbe-
døvelse og varede under en
halv time. For lægerne var det
en ukompliceret sag at skære
Mikkels sædledere over, men
for Mikkel var det en mange-
årig drøm, som endelig gik i
opfyldelse.

- Da jeg gik ud fra hospita-

FAKTA
OM STERILISATION
Enhver myndig mand, som er 
fyldt 25 år, og som har fast 
bopæl i Danmark, kan efter 
eget ønske og overvejelser 
lade sig sterilisere.

Mænd kan søge om at blive 
steriliseret, fra de er 18 år. 
Hvis man er mellem 18-24 
år, kræver det dog en særlig 
tilladelse, og særlige forhold 
skal gøre sig gældende - for 
eksempel hvis der er alvorlig 
arvelig sygdom i familien.

11.000 bliver steriliseret om 
året fordelt på kvinder og 
mænd. Lidt flere mænd end 
kvinder. Cirka fem procent 
fortryder efterfølgende.

Danmark var det første land i 
verden der i 1929 legalisere-
de sterilisation.

Vasketomi (mandlig sterili-
sation) giver op mod 15% 
øget risiko for prostatakræft.

let, følte jeg, at jeg havde
smidt en stor rygsæk fyldt
med mursten. En masse be-
kymringer var forsvundet på
et øjeblik. Nu følte jeg, at jeg
var klar til at erobre verden,
fortæller Mikkel Toft.

En del af statistikken
Med indgrebet indgår Mikkel
Toft helt automatisk i stati-
stikken over mænd, der al-
drig får børn.

En femtedel af danske
mænd har ikke fået børn in-
den de fylder 50 år. Antallet
har været svagt stigende de
senere år. De fleste barnløse
mænd vælger ikke selv at bli-
ve barnløse. Sådan former li-
vet sig bare. Men nogle mænd
vælger aktivt børn fra.

Cirka 3.500 mænd bliver
hvert år steriliseret. Der fin-
des ingen opgørelser over,
hvor mange steriliserede
mænd, der har fået børn in-
den indgrebet, men cirka en
tredjedel får foretaget indgre-

bet inden de fylder 30 år.
Debatten om frivilligt barn-

løse dukker fra tid til anden
op i medierne og i kommen-
tarsporene på de sociale me-
dier. Holdningerne kan være
trukket skarpt op. Nogle me-
ner, at det er egoistisk at fra-
vælge børn. De anser det som
noget nær en samfundspligt
at sætte børn i verden. Andre
mener, at det er folks eget
valg. Mikkel Toft vil gerne nu-
ancere debatten. Ifølge ham
bliver mænd, der vælger ikke
at få børn, ofte set som nog-
le, der ikke vil tage ansvar.

- Men hvis jeg ikke har
børn, så kan jeg ikke løbe fra
et ansvar. Det at få børn er et
kæmpe ansvar, men hvis man
ikke føler, at man kan leve op
til det ansvar, så er det mest
ansvarsfulde at lade være
med at få børn, mener han.

Dårlige oplevelser
Friheden vægter han højt.
Børn kan være en hindring
for at leve det fulde liv, mener
Mikkel Toft.

- Jeg vil for eksempel gerne
ud at rejse hele verden rundt.
At have muligheden for at
kunne tage hvorhen jeg vil,
når jeg vil. Det er vigtigt for

mig. Børn vil være en bremse-
klods for alt det, jeg vil ople-
ve.

Den 25-årige esbjergenser
har flere gode grunde til at
fravælge børn. Allerede som
20-årig gik han til sin læge for
at høre om mulighederne for
at blive steriliseret. Dengang
havde han endnu ikke truffet
beslutningen om at lade sig
sterilisere. Han var stadig i en
søgende fase. Hans praktise-
rende læge afviste desuden al
snak om sterilisation med
henvisning til Mikkels unge
alder. Men en række dårlige
oplevelser med unge kvinder
fik Mikkel til at blive overbe-
vist om, at sterilisation ville
være det rigtige valg.

- Da jeg var i begyndelsen
af 20’erne havde jeg en række
dårlige oplevelser med kvin-
der, jeg datede, fortæller Mik-
kel Toft.

De dårlige oplevelser be-
retter om et ungt mandehjer-
te, der gang på gang blev
knust. Spæde forelskelser,
som blev til dybe skuffelser,
når emnet børn kom på ba-
nen.

- Stemningen skiftede med
det samme, jeg fortalte dem,
at det der med børn, det var

jeg slet ikke klar til. Og jeg ik-
ke var sikker på, at jeg nogen-
sinde blev det. Så gik der et
par dage eller en uges tid,
hvor de var sure og tvære. Så
droppede de mig og ville ik-
ke have noget med mig at gø-
re, siger Mikkel Toft, der blev
såret over kvindernes reak-
tion.

- Det var som om de kun
ville bruge mig til at få et barn
med. Som om jeg som person
var mere eller mindre ligegyl-
dig. Det skræmte mig og sår-
ede mig. Jeg vil ikke tvinges
eller lokkes til at gøre en
kvinde gravid.

Overskredne grænser
Ifølge ham opstod den situa-
tion en håndfuld gange, men
et par andre oplevelser var
endnu værre.

- Jeg har oplevet et par gan-

ge at have sex med en kvinde,
hvor vi aftaler, at vi har sex
med afbrudt samleje. Men
under selve sexakten har
kvinderne låst mig fast med
deres ben, så jeg skulle få ud-
løsning i dem. De overskred
mine grænser helt vildt. Det
er sket et par gange for mig,
og når jeg spurgte dem om
hvorfor de gjorde det, svarede
de helt ærligt, at det var fordi,
de gerne ville have et barn,
forklarer Mikkel Toft ved spi-
sebordet i hans lejlighed i Es-
bjerg midtby.

Lejligheden deler han med
sin bedste veninde. Den lyse
lejlighed bærer præg af at væ-
re beboet af unge mennesker
med fart på livet. Der hænger
sportstøj til tørre, og indret-
ningen er spartansk. Livet le-
ves ude i byen med venner,
fitness og fester. Vennerne er



J Y D S K E V E S T K Y S T E N  E S B J E R G
S Ø N D A G  1 8 .  J U L I  2 0 2 1

3ESBJERG

klar over, at Mikkel er blevet
steriliseret. Ingen har slået
hånden af ham af den grund,
men nogle af vennerne har
været kritiske.

- Der har da været nogle
skarpe og kritiske spørgsmål.
Det er ikke alle i min om-
gangskreds, der uden videre
kunne acceptere, at jeg ikke
vil være med til at føre gene-
rationerne videre. Men jeg sy-
nes, det er blevet nemmere
for folk at forholde sig til ef-
ter, jeg har fået foretaget ind-
grebet. Nu er der jo ikke så
meget at gøre ved det. Nu er
det sådan det er, og heldigvis
accepterer langt de fleste min
beslutning, siger Mikkel Toft,
som flere gange undervejs i
interviewet understreger, at
han ikke har noget imod
børn.

- Tværtimod. Jeg kan godt

lide børn. De har fortjent det
bedste liv og den bedste op-
vækst. Jeg kan bare ikke se, at
børn på noget tidspunkt kan
passe ind i mit liv.

Problematisk opvækst har 
sat spor
Frihedsfølelsen fra tiden lige
efter operationen hænger
stadig ved. For Mikkel Toft er
det en lettelse ikke at skulle
stå med et stort ansvar. Et an-
svar for et andet menneske.
Udefra set kan det virke mær-
keligt, at en ung mand som
Mikkel Toft tvivler på sine ev-
ner til at tage ansvar for et
barn. Svigermors drøm er set
ude fra en oplagt kandidat til
faderskab. Som interviewet
skrider frem, bliver det da
også mere og mere klart, at
det ikke kun er de dårlige op-
levelser med en række svige-

barndom drak min mor, røg
hash og tog nogle gange hår-
de stoffer. Det gik også ud
over mig, forklarer Mikkel
Toft, der har et fint forhold til
sin far som han jævnligt ser.

Han har også to brødre,
som han ikke har meget kon-
takt med. Han ved dog, at en
af brødrene er blevet far. En
familiebegivenhed, der væk-
ker blandede følelser i Mik-
kel.

- Jeg synes, det er helt okay,
at min bror har fået et barn.
Men på den anden side tæn-
ker jeg samtidig, at med den
mor jeg har oplevet, så er det
synd for det barn, hvis det bli-
ver udsat for hendes indfly-
delse.

Vil ikke tage chancer
Han siger det ikke med helt
så mange ord, men mellem

fulde kvinder eller lysten til at
gøre som han vil, som ligger
til grund for den unge tøm-
rers beslutning om aldrig at
få børn. En opvækst i alt an-
det end trygge rammer spiller
også ind.

- Det er snart otte år siden,
jeg har talt med min mor. Jeg
aner ikke om hun ved, at jeg
er blevet steriliseret. Det er
sådan set også ligegyldigt, for
hun har ikke noget at skulle
have sagt alligevel, siger Mik-
kel Toft.

Som 17-årig besluttede
han, at hans mor ikke skulle
være en del af hans liv. Han
afbrød al kontakt og har in-
gen planer om at genoptage
kontakten. En barndom i rus-
midlernes skygge ledte til be-
slutningen om at afbryde
kontakten.

- Gennem det meste af min

linjerne virker det til, at Mik-
kel frygter, at hans mor har gi-
vet ham en tung bagage med
i livet. En negativ social arv,
der trods Mikkels gode liv
med styr på uddannelse og
arbejde og gode venner ligger
og ulmer under overfladen.

En uset tung bagage som
Mikkel dels frygter vil dukke
op til overfladen, hvis han bli-
ver forælder og dels uforva-
rende kommer til at give vi-
dere til sine børn.

- Jeg vil ikke tage den chan-
ce, at mine børn får en dårlig
opvækst på grund af det, jeg
har oplevet og været udsat
for. Så på en måde er det for
at beskytte mine ufødte børn,
at jeg ikke får dem.

Mikkel Toft er godt klar
over, at fremtiden sandsyn-
ligvis kommer til at byde på
skuffelser for mange unge

Mikkel Toft lever et aktivt liv med 
et godt job som tømrer og gode 
venskaber. Men han er fast be-
sluttet på, at han aldrig vil lade 
børn blive en del af sit liv.. Foto: 

Jacob Schultz

kvinder og potentielle sviger-
mødre.

- Jeg er godt klar over, at de
fleste kvinder går med en
drøm om at blive mor. Men
jeg vil være ærlig fra begyn-
delsen og sige, at det altså ik-
ke bliver med mig. Det er helt
forståeligt, hvis de hellere vil
ud at finde en anden mand.
Men hvis de vil have mig, bli-
ver de nødt til at tage mig
som jeg er.


