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Verdens første IVF-baby, Louise Brown, besøger
Danmark
I 1978 kom verdens første IVF-baby til verden, og det var en banebrydende begivenhed.
Louise Brown er i dag 41 år, og hun besøger den 13. november den danske sæd- og ægbank
Cryos International.
Louise Brown blev en kendis, sekundet hun blev født i 1978. Hun kom nemlig til verden som resultat
af assisteret befrugtning som det første menneske nogensinde. Louise Brown har skrevet en bog
om livet som verdens første IVF-baby, og med den under armen turnerer hun nu rundt sammen med
den danske sæd- og ægbank Cryos International for at sætte fokus på barnløshed. Louise Brown
besøger Danmark den 13. november.
– Der er ikke mange, der kan sige, at de blev verdenskendte få timer efter, de blev født, men det
kan jeg. Jeg har skrevet bogen for at fortælle min historie, og jeg rejser rundt med den for at gøre
opmærksom på, at barnløshed stadig er et stort problem for mange mennesker i verden trods
teknologiens fremskridt, siger Louise Brown.
41 år med assisteret befrugtning
Louise Brown rejste i årene efter sin fødsel rundt med sin mor for at møde verdenspressen. Alle
steder, hun kom frem, blev hun mødt af mennesker, der var forbløffede og fascinerede over, hvad
teknologien havde skabt af muligheder for barnløse. Louise Brown har siden da levet et ganske
normalt liv, men hendes status som kendis og repræsentant for den teknologiske udvikling kan man
ikke fornægte.
– Jeg møder stadig mennesker, som vil tage billeder med mig og have min autograf. Selvom jeg ikke
har gjort så meget for berømmelsen ud over at blive født, så bliver jeg utroligt glad over at opleve
den kærlighed og lykke, som de her mennesker udtrykker, fortæller Louise Brown.
Ambassadør for Cryos International
Louise Brown samarbejder med den internationale sæd- og ægbank Cryos International, som hun
er blevet ambassadør for. Sammen rejser de rundt til fertilitetsmesser i hele Europa. Direktør i Cryos
International, Peter Reeslev, siger:
– I 1978 var fødslen af Louise en revolutionerende begivenhed. Barnløse over hele verden fik håb
om at få det drømmebarn, de ønskede sig. I dag er assisteret befrugtning udbredt, men vi kan
stadig gøre mere for at skabe opmærksomhed omkring fertilitetsproblemer og sikre, at alle kan få
hjælp uanset civil status.
Louise Brown er det første levende eksempel på, hvordan teknologien kan hjælpe barnløse med at
få børn, og omkring 8 millioner barnløse har fået deres drøm opfyldt sidenhen. Ifølge Peter Reeslev
er det dog vigtigt, at industrien bliver ved med at investere i forskning inden for fertilitetsbehandling,
så man kan hjælpe endnu flere i fremtiden.
Cryos er en international sæd- og ægbank med mere end 30 år i branchen. Vi er verdens største sædbank med mere end
1.000 donorer både ikke-anonyme og anonyme - og det største antal registrerede graviditeter. Cryos’ vision er at hjælpe
barnløse med at få drømmen om et barn opfyldt https://dk-da.cryosinternational.com/

