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To piger, der går i 8. klasse, vikl gerne have klar besked om mødommen. Modelfoto: Colourbox

Findes mødommen?
sig så godt. Så kan det gøre
ondt og bløde, fordi hun kan
få rifter i skedens slimhinde.

Der er derfor vigtigt at beg-
ge parter er klar over, at man
skal gå stille og roligt frem og
mærke efter, hvordan man
har lyst til at blive rørt ved, og
hvordan man derved bedst
kan ophidse hinanden - og
nyde sex sammen.

Det med at en læge skulle
kunne se eller mærke om en
pige har en jomfruhinde, er
heller ikke rigtigt. Det kan læ-
gen ikke se eller mærke, da
den ikke findes.

I gamle dage i Danmark, og
endnu andre steder i verden,
er der stadig mange, der tror,
at en intakt jomfruhinde eller
mødom, er et bevis for, at pi-
gen ikke har haft samleje
endnu. Mange tror, at det
SKAL bløde første gang, man
har samleje, og i nogle kultu-
rer skal man stadig fremvise,
at der kom blod på langenet

som bevis for dette.
Det kan være et stort pro-

blem for kvinder sådanne
steder, og derfor tror jeg, at
nogle læger er gået med til at
sige, at pigen havde en intakt
jomfruhinde, da de under-
søgte hende. Jo mere oplys-
ning vi får ud om disse ting, jo
bedre og friere kan vi føle os
i forhold til vores kroppe,
tænker jeg, og sådanne mis-
forståelser vil forhåbentlig
langsomt udryddes.

Find mere information om
dette og mange andre ting på
vores hjemmeside for unge i
kommunen www.sundse-
xskolen.dk.

I skal vel også en tur ned på
Sund Sex Skolen med jeres
klasse? Få jeres lærer til at be-
stille en tid hos os.
Kærlig hilsen
Rikke

Hej sexolog.
Vi er to piger, der går i 8.klas-
se, og vi er i tvivl om en ting:
Findes mødommen eller
jomfruhinden?

Vi har læst flere steder på
nettet, at det gør ondt første
gang, man har sex med en
dreng, og at det måske bløder
lidt.

Andre steder står der, at det
ikke skal gøre ondt, og at mø-
dommen ikke findes.

Vi har hørt, at nogle er ble-
vet undersøgt af deres læge,
for at han kan se, om man har
mistet sin mødom. Er det rig-
tigt?
Hilsen fra de to piger

Hej piger
Der findes desværre mange
”gamle” ting på nettet og
mange fejloplysninger.

Man har fundet ud af, at
der ikke findes nogen mø-

dom hos piger, der skulle
kunne lukke skedeindgangen
af, og som skulle kunne
sprænges, som mange myter
går på.

Der findes derimod en
slimhindefold ved skedeind-
gangen, som kan være større
eller mindre og mere eller
mindre eftergivelig. Den er
der hele livet og udvider sig
med tiden, hvis der kommer
noget ind i skeden, for ek-
sempel ens fingre, en penis
eller en vibrator/dildo.

Det er meget sjældent, at
det bløder fra denne slimhin-
defold, men derimod kan
man godt synes, at det gør
ondt at have sex af andre år-
sager. Hvis man ikke har nus-
set og kælet med hinandens
kroppe og kønsorganer, før
man eventuelt kommer no-
get ind i skeden, så er pigens
krop oftest ikke klar, og hen-
des slimhinde i skeden kan
være helt tør og kan ikke give

Send dit spørgsmål direkte til eksperterne eller skriv til Ugeavisen 
Svendborg på mith@faa.dk, hvorefter vi sender dit spørgsmål videre.

Dit Liv
I Ugeavisen Svendborgs brevkasse, ”Dit Liv”,

som hver uge vil være at fi nde i avisen, kan du stille følgende 
eksperter spørgsmål om problemstillinger i dit familieliv 

– det gælder dine børn, parforhold, arbejdsforhold, juridiske 
problemer, dit sexliv og andet, som optager dig.
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