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generation til generation. At der er en hinde i skeden, en jomfruhinde eller mødom, som sprænges ved det
første samleje, er en af den slags overleveringer. Men i de fleste tilfælde findes der slet ikke en afdækning af
skeden, når pigen går ind i puberteten, og det er ikke engang alle læger, jordemødre og sundhedsplejersker
klar over. Myterne om mødomme eller jomfruhinder er mange og knytter sig til traditioner på tværs af kultur
og tid. De fletter sig ind i vores skønlitteratur, som igen er med til at påvirke vores oplevelse af seksualiteten.
Jørgen Lange Thomsen er professor emeritus i retsmedicin, og Gry Stevens Senderovitz er jordemoder. Det er
forfatternes ønske med denne bog at dele deres oplevelser omkring fænomenet mødom eller jomfruhinde og

videregive viden. Dermed håber de at kunne gøre deres fagviden til folkeeje, og undervejs er det både
skræmmende og morsomt.

 

Der er nogle former for viden, som overdrages fra generation til
generation. At der er en hinde i skeden, en jomfruhinde eller mødom,

som sprænges ved det første samleje, er en af den slags
overleveringer. Men i de fleste tilfælde findes der slet ikke en

afdækning af skeden, når pigen går ind i puberteten, og det er ikke
engang alle læger, jordemødre og sundhedsplejersker klar over.

Myterne om mødomme eller jomfruhinder er mange og knytter sig
til traditioner på tværs af kultur og tid. De fletter sig ind i vores
skønlitteratur, som igen er med til at påvirke vores oplevelse af
seksualiteten. Jørgen Lange Thomsen er professor emeritus i
retsmedicin, og Gry Stevens Senderovitz er jordemoder. Det er

forfatternes ønske med denne bog at dele deres oplevelser omkring
fænomenet mødom eller jomfruhinde og videregive viden. Dermed
håber de at kunne gøre deres fagviden til folkeeje, og undervejs er



det både skræmmende og morsomt.
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