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Alle kvinder har haft en mødom
Men dansk firma påstår, at den ikke findes
Af Erik Münster
Som lægejournalist får jeg tilsendt mange pressemeddelelser. Nogle kan være udmærkede, men enkelte indeholder
oplysninger, som jeg bestemt ikke er enig i. Men den mest overraskende har jeg fået i den forløbne uge fra Holm
Kommunikation A/S på vegne af firmaet Libresse , der sælger trusseindlæg, tamponer og lignende.
Under overskriften »Myten om mødom punkteret« står der: »Ny forskning har vist, at den berømte og berygtede mødom ikke
findes. Men langt de fleste tror stadig, at man kan »miste« sin mødom. Den fejlopfattelse får ofte konsekvenser for de unge
piger, og derfor gør Libresse nu op med myten om møddommen«.
Videre står der: »Al videnskabelig dokumentation har nu bevist, at mødommen ikke eksisterer, sådan som man hidtil har troet.
Mødommen er ikke en hinde, der sprænges eksempelvis under det første samleje«.
Kendt i århundreder
Derefter beskriver man mødommens virkelige udseende. Men sådan beskrev jeg den også i min bog »Sex og Samliv«, der
udkom på Peter Asschenfeldts Forlag i 1986. Så det er der altså ikke noget nyt i; ja anatomerne har i århundreder vidst, at
mødommen ikke er en hinde, der dækker hele skedeåbningen.
Ved sin indgang forneden ligger skedens sidevægge nær hinanden, så indgangen til den er en længdegående smal, oval
åbning. Hos kvinder, der aldrig har haft samleje, er den delvis dækket af en slimhindefold, kaldet hymen, jomfruhinden eller
mødommen.
Ikke papirtynd
Hymen er ikke papirtynd, som mange tror, men som regel et par mm tyk ude ved skedevæggen, og ind mod den frie rand
aftager tykkelsen. Hymen kan have forskellige former. Men den er oftest halvmåneformet med den største bredde bagtil. Det vil
sige, at den faktisk en fortsættelse af bageste skedevæg frem i skedeåbning. Hymen kan også udgøre en mere eller mindre
smal ring omkring hele skedeåbningen. Undertiden er denne ring forsynet med frynser, så den af anatomisk ukyndige kan
forveksles med en defloreret (sprængt) hymen. Denne flossede, men intakte hymen kan have retsmedicinsk betydning i
tilfælde, hvor en jomfruelig kvinde angiver at have været udsat for voldtægt.
Er forbrydelsen fuldbyrdet, dvs. har penis været helt inde i skeden, er hymen ikke blot flosset, men er defloreret med en eller
flere spalter helt ud til skedevæggen.
Lukning
I sjældne tilfælde kan hymen ligne en si med enkelte huller, eller den kan bestå af en bro, der går forfra-bagtil og deler
skedeindgangen i to åbninger.
Enkelte piger fødes med en hymen, der fuldstændig aflukker skeden, så blodet ved første menstruation ikke kan komme ud,
men ophobes i skeden. Denne tilstand kræver operativ behandling. Det sker, at unge kvinder søger læge på grund af
manglende menses uden at vide, at årsagen er en sådan aflukning af skeden.
Kan revne ved sport
Defloreringen af hymen ved kvindens første samleje kan give lidt smerter og en smule blødning. Men det er langt fra altid, at
kvinden mærker noget til defloreringen.
I mange tilfælde er hymen allerede revnet længe inden første samleje, f.eks. ved masturbation (selvtilfredsstillelse), gymnastik
eller cykling.
Derfor er der noget forkert i, at man i visse kredse kræver, at den skal være indtakt ved brylluppet som tegn på, at bruden er
uskyldig.
I øvrigt tvivler jeg meget på, at en hed brudgom på bryllupsnatten altid er i stand til at afgøre, om mødommen er intakt ved
nattens begyndelse. Der kræves hertil et større anatomisk kendskab, end de fleste mænd er i besiddelse af.
I enkelte tilfælde er hymen endda så slap og eftergivelig, at der udmærket kan foregå samleje uden, at den revner. Undertiden
kan en sådan kvinde endda føde, uden at det sker.
Billedtekst: Sportslige aktiviteter kan få hymen til at briste. - Arkivfoto
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