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For at blive 
ægdonor skal 
du...
ikke være fyldt 36 år•	

være sund og rask•	

ikke have kendte alvorlige •	
sygdomme i familien

have negativ HIV-, hepatitis- •	
og syfilis-test

have BMI mellem 19 og 30•	

ikke bruge p-stav eller •	
-sprøjte

Fakta

Tekst og foto af Danni Paulsen

ambitiøs Sidste år var der 600 
ufrivilligt barnløse, der ønske-
de behandling med æg. Blot 
233 blev behandlet. 

Det hul vil direktør for Aar-
hus-firmaet Cryos Internatio-
nal, Ole Schou, have lukket, og 
det, er han helt sikker på, kom-
mer til at ske, efter det i juli blev 
muligt at øge kompensationen 
til donorerne, som skal bruge 
megen tid på processen. 

”Jeg er slet ikke i tvivl om, at 
vi inden længe vil kunne dæk-
ke det danske behov og måske 
endda trække barnløse udlæn-
dinge til landet,” siger han alle-
rede få uger efter, Cryos åbne-
de for ægdonation i Danmark.

Ambitionerne er store, men 
det var de også, da Ole Schou 
startede Cryos tilbage i 1987.

“Og nu er vi verdens stør-
ste sædbank. Da man i 2012 
opfandt en måde at nedfry-
se ubefrugtede æg på, beslut-
tede vi, at det lå lige til ’højre-
hånden’, som vi plejer at sige, 
at vi skulle ind på det mar-
ked og blive verdens største 
ægbank. Meget af setuppet er 
jo det samme som med sæd. 
Der har så været en del juri-
disk og politisk fnidderfnad-

der, men nu er vi klar og er for 
alvor i gang med at søge dono-
rer,” siger han.

“Kvinder kan ikke bare ma-
sturbere et æg”
Det politiske fnidderfnad-
der, Ole Schou omtaler, er 
især kampen for at få lov at 
øge kompensationen fra først 
500 kroner (som med sæd), så 
2.400 og nu til 7.000.

”Det har været en lang 
kamp, men balancegangen er 
også svær, for det må selvføl-
gelig ikke være lukrativt,” slår 
han fast og siger, at det var på 
høje tid med en ændring. 

“Vil vi hjælpe barnløse, må 
vi også kunne kompensere 
med et rimeligt beløb, som 
mange andre lande gør. Kvin-
der kan jo ikke bare gå ind 
og masturbere et æg. Det er 
meget mere omstændeligt, og 
det, vi før kunne tilbyde, var 
en hån mod kvinderne,” siger 
Ole Schou, der glæder sig over 
mere end 60 donoransøgnin-
ger indtil videre.

”Det er vi vildt glade for, og 
det fortæller os, at det nok skal 
lykkes.”

Men nu bliver det indviklet, 
for som det lovgivningsmæs-
sige landskab ligger lige nu, så 

er det svært at se, hvordan det 
skal lykkes for Cryos Interna-
tional at blive verdens største 
ægbank. 

Hemmelighedskræmmeri
Før det blev besluttet, at kom-
pensationen kunne øges, var 
der faktisk flertal i Folketinget 
for at ligestille salg af æg med 
salg af sæd. 

Flertallet smuldrede dog i 
11. time, og lovforslaget, som 
Liberal Alliance og SF fremsat-

te, blev trukket tilbage. 
Liberal Alliances sundheds-

ordfører May-Britt Kattrup 
siger til Lokalavisen Aarhus, 
at partiet vil overveje at gen-
fremsætte forslaget, men ind-
til videre er det altså ulovligt at 
sælge donoræg i Danmark. 

Hvordan kan I så gøre det her 
til en forretning?

“Lige nu samler vi ind til et 
lager. Vi distribuerer ikke, før 
vi har et stort udvalg. Men vi 
ville jo ikke gøre det her, hvis 

ikke æggene kunne bruges. 
De skal ikke stå og samle støv, 
så løsningen ligger klar, og 
den omfatter ikke salg af æg, 
men en måde hvorpå de kan 
komme patienterne til gode 
alligevel.”

Hvad er løsningen så?
“Det kan jeg ikke afsløre. 

Det er vores lille forretnings-
hemmelighed, for der er 
meget hård konkurrence på 
dette område, og derfor hol-
der vi lige kortene tæt til krop-

pen indtil videre. Men vi er ikke 
blevet verdens største sæd-
bank ved at trille tommelfing-
re. Vi har en stor kreativitet, og 
vi har fundet ud af, hvordan 
vi kan nå vores mål samtidig 
med, at vi overholder loven. 
Men jeg kan ikke fortælle dig 
i detaljer, hvordan vi kan gøre 
det,” lyder de hemmeligheds-
fulde ikke-svar fra direktøren, 
som forventer at ’distribuerin-
gen’ af æggene bliver igangsat 
inden årets udgang. 

LEGO, bacon, og sæd
I en måneds tid har Cryos 
International nu kørt en stør-
re oplysningskampagne med 
annoncer på nettet. 

Den skal hjælpe med at 
gøre de østjyske kvinder klo-
gere på ægdonation, for en 
undersøgelse, som firmaet 
har lavet, viser, at 45 procent 
af midtjyske kvinder har over-
vejet at donere æg, men de har 
undladt at gøre det, fordi de 
ikke ved nok om hvordan og 
hvorledes.

”Det er synd og skam, hvis 
den gode vilje stoppes på 
grund af manglende viden. 
Derfor ser jeg også et rigtig 
stort potentiale i det her. Hele 
verden er afhængig af lille 
Danmark i forhold til sæd. Vi 
har LEGO, vindmøller, medi-
cin, bacon og så sæd. Vi skal 
også være gode til æg. Jeg ser 
ingen grund til andet,” slutter 
Ole Schou.  

“Vi vil være verdens største ægbank”
Cryos-direktør vil dog ikke afsløre, hvordan 
det skal kunne lade sig gøre, for indtil vide-
re er det ulovligt at handle med donoræg 

Først for nylig har administrerende direktør Ole Schou og Cryos Internation sat alle sejl ind for at blive førende inden for 
ægdonation. Hvordan det skal lade sig gøre, vil han dog ikke afsløre overfor Lokalavisen Aarhus. 

Af Danni Paulsen

ægLøsning I mange år har 
der været langt flere ufrivilligt 
barnløse, end der var æg til at 
hjælpe dem med behandling, 
så drømmen om at bringe et 
lille mirakel til verden kunne 
blive en realitet. 

De dage, hvor ufrivilligt 
barnløse enten skulle stå på 
årelange ventelister eller tage 
til udlandet for at få hjælp, for-
ventes at være fortid, efter det i 
juli blev lovligt at øge den øko-
nomiske kompensation.

Det har i hvert fald fået Cry-
os International til at starte et 
stort ægdonorprogram, og i 
lidt over en måned har firmaet 
prøvet at gøre opmærksom på, 
at man modtager ægdonorer i 
lokalerne på Vesterbro Torv i 
Aarhus. 

Vigtigst at hjælpe andre
Indtil videre har Cryos fået over 
60 ansøgninger, og én af dem 
er  fra ’Sara’ fra Aarhus.

Hun er ved at blive testet 
for at se, om hun er egnet til 
at donere, og har i forbindel-

se med interviewet villet være 
anonym. Derfor har vi opdig-
tet hendes navn.

“Den største motivations-
faktor er helt klart, at jeg kan 

hjælpe andre. Jeg er ikke blod-
donor, og jeg giver heller ikke 
penge til Red Barnet, når de 
ringer på, men jeg tror, det 
faldt mig for hjertet, fordi jeg 

kender så mange, der kæmper 
med at få børn,” siger hun og 
forklarer, at der da også er ego-
istiske interesser på spil:

“Jeg er 35 år gammel, single 

og har en slags udløbsdato, så 
jeg vil gerne vide, om jeg skal 
panikke eller har god tid.” 

Pengene betyder intet
’Sara’ er først nu blevet 
opmærksom på muligheden 
for at donere æg, og hun slår 
fast, at de 7.000 kroner ikke 
betyder noget. Hun ville også 
gøre det for det halve.

“Ja, det ville jeg. Det er slet 
ikke tungen på vægtskålen. Alt 
i alt bruger jeg måske tre dage 
på det, så det kan slet ikke sva-
re sig,” siger hun med henvis-
ning til, at man som donor 
skal gennem flere samtaler, en 
lægeundersøgelse samt i 7-14 
dages hormonbehandling før 
en eventuel udtagning. 

“Og skulle jeg endelig gøre 
det til en forretning at sæl-
ge mine æg, så havde jeg nok 
valgt et land, hvor en høj, lys-
håret skandinav er i høj kurs,” 
griner hun.  

Tryg i Danmark
Forinden Cryos-ansøgningen 
var ’Sara’ klar over, at der fand-
tes tilbud om resort-rejser til 
udlandet for ægdonorer.

“Men det bryder jeg mig 
ikke om. Så bliver det en slags 
spekulationsforretning. Det er 
vigtigt for mig, at det foregår 
på dansk under kontrollerede 
forhold i Danmark,” siger aar-
husianeren, der i donorøjemed 
har valgt ikke at være anonym 
for at ’spare et identitetsforvir-

ret barn for at skulle melde sig 
til Sporløs’.

“Får han eller hun ro i sjælen 
ved at finde ud af, hvem jeg er, 
og hvor næsen kommer fra, så 
må de gerne det. Men jeg bli-
ver ikke personens mor af den 
grund,” lyder det velovervejet 
fra ’Sara’, som i det hele taget 
ikke bekymrer sig synderligt 
om, at der med tiden kan ren-
de små udgaver af hende selv 
rundt i verden.

“Jeg føler helt ærligt ikke, 
det er meget anderledes end at 
være bloddonor, og jeg ser det 
slet ikke, som om jeg er i gang 
med at klone mig selv og over-
tage verdensherredømmet,” 
griner hun.

Ægdonor: Pengene spiller ingen rolle
Aarhusianske ’Sara’ 
vil gerne hjælpe 
barnløse. “Det er 
helt klart den største 
motivationsfaktor,” 
siger hun

7.000 kroner får en ægdonor i kompensation, hvis hun vurderes egnet til at blive donor. Donorprocessen er dog meget 
omstændelig. Foto: Mostphotos




