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Våben fra
hemmelig
hær afsløret
i Danmark

På sit landsted i
Midtsjællands
bakker lader Ritt
Bjerregaard blot
haven gro. Den
må ikke blive alt
for perfekt,
mener hun.
Living side 4-7

Kosmetiske
operationer på
kvindens kønslæber bør være
lovlige, mener
ﬂere politikere.
Læger og Etisk
Råd bakker op.

Den Kolde Krig: Et nyt fund af
dele fra et skjult våbendepot sætter
igen lys på et af de mest hemmelige
kapitler af danmarkshistorien.
MATIAS SEIDELIN
matias.seidelin@jp.dk

Dele fra et hidtil ukendt
våbendepot fra en skjult
dansk guerillahær, som Frihedsmuseet har fået indleveret, sætter nu gang i
debatten om, i hvor høj grad
danske efterretningstjenester benyttede sig af ulovlige
metoder i kampen mod
kommunisterne under Den
Kolde Krig.
Våbendelene er blevet
indleveret af en anonym
giver og stammer ifølge flere
førende eksperter fra det
såkaldte
stay-behindnetværk, der med CIA's og
Natos hjælp blev oprettet
under Den Kolde Krig for at
imødegå truslen fra Moskva.
»De har været gemt af
vejen på en måde, som klart
peger på Den Kolde Krig, og
bl.a. på den baggrund og
efter at have konsulteret eksperter også i udlandet kan vi
nu slå fast, at der højst sandsynligt er tale om et hemmeligt
stay-behind-våbendepot,« siger Frihedsmuseets magasinbestyrer, Søren
Rasmussen.
I 2009 slog PET-kommissionen fast, at Forsvarets
Efterretningstjeneste (FE) i
1951 indgik en aftale med
CIA om at udvikle et skjult
dansk stay-behind-netværk
under dansk kontrol. Men
det er uklart, hvordan aftalen præcis blev udmøntet.
Til gengæld har den tid-

Indland

ligere CIA-chef William Colby før sin død beskrevet,
hvordan den amerikanske
efterretningstjeneste bl.a. i
Danmark etablerede en
hemmelig hær og udstyrede
den med våben. En påstand,
som skiftende danske regeringer har benægtet.

1. sektion, side 4
Indblik
2. sektion, side 8-9

Alberto Contador mistede
overraskende sin
podieplads i den
samlede stilling
efter gårsdagens
sidste bjergetape
i årets Tour de
France.

I strid med dansk lov
Den forhenværende socialdemokratiske justitsminister Ole Espersen mener, at
det nye våbenfund giver stof
til eftertanke.
»Hvis våbenfundet kan
knyttes til CIA, viser det, at
USA har ageret i strid med
dansk lovgivning og uden
for danske myndigheders
kontrol. Jeg er i hvert fald
ikke blevet orienteret om det
i min ministertid.«
Koldkrigshistoriker Peer
Henrik Hansen er ikke i
tvivl: »Som det er beskrevet
for mig, stammer det fra det
parallelnetværk, som CIA
var med til at oprette i Danmark under Den Kolde Krig.
Men vi ved stadig meget lidt
om det, fordi myndighederne holder kortene tæt til
kroppen.«
FE har ikke ønsket at kommentere sagen om våbenfundet. I en skriftlig meddelelse skriver det i stedet, at
det intet kendskab har til de
stay-behind-aktiviteter, som
tidligere er blevet knyttet til
CIA i Danmark.

Sport
1. sektion, side 36-39
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Jeg havde en ret stor selvfølelse. Ingen skulle bestemme
over mig. Det kan umuligt have været sjovt for min
stedmor. Hun gjorde, hvad hun kunne for at gøre mig til
en sød pige, der kunne ﬁnde en ordentlig mand. Men
det var ikke mit projekt at være en sød pige.
Kirsten Justesen gik allerede som ung sine egne veje. I år fylder hun 70
og kan se tilbage på et imponerende kunstnerisk virke, der har gjort hende
til en af landets få internationalt anerkendte, kvindelige kunstnere.
Viva side 6-9
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Smag på Californiens lækre vine
Få indblik i Californiens mange vine og vinområder med vineksperten Mads Jordansen fra
Winelab.dk, og prøv et spændende udvalg af
kvalitetsvin fra Californien.
Pris:
JP Pro/JP Master/JP Standard/Avis+: 350 kr.
Andre: 450 kr.
Aarhus, den 3. september
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Politikere vil gøre op med
omskæringsparagraf
N Kosmetiske operationer på
kønslæberne bør være lovlige,
mener ﬂere politikere, læger
og Etisk Råd.
KARINA O. DAHLGAARD
FIE RØDKJÆR RASMUSSEN
karina.dahlgaard@jp.dk

Kvinder bør selv kunne bestemme, om de vil have
skåret et stykke af deres kønslæber. Det mener blandt
andre Socialdemokraternes
sundhedsordfører,
Flemming Møller Mortensen.
Formanden for Etisk Råd,
Jacob Birkler, kalder lovgivningen på grænsen af det
formynderiske.
»Det vil svare til, at det
ikke var muligt at korrigere
for stritører,« siger Jakob Birkler.
I 2003 blev omskæringsparagraffen vedtaget for at
tydeliggøre, at Danmark
ikke accepterer kvindelig
omskæring, som hovedsage-

Flot i betrækket
Få gode råd til, hvordan du får en flottere og glattere hud, når blogger og forfatter Anette Kristine
Poulsen giver tips til en flot hud uden hokuspokus.
Pris:
JP Pro/JP Master: 50 kr.
JP Standard/Avis+: 75 kr.
Andre: 125 kr.
Aarhus, den 12. september

SOM VI ER SKABT
Gennem tiden har mennesket
fulgt skiftende skønhedsidealer.
Men hvad er det, der giver os
lyst til at ændre vores krop?

Vindervirksomheder
Kom og få inspiration, råd og værktøjer til,
hvordan du kan skabe en vinderstrategi for din
virksomhed, når strategieksperterne Jørgen Lægaard
og Mikael Vest deler ud af deres viden og erfaring.
Pris
JP Pro/JP Master: 50 kr.
JP Standard/Avis+: 75 kr.
Andre: 125 kr.
København, den 3. september

Den 22-årige Ida har fået opereret sine kønslæber mindre på
det offentliges regning. Hun
syntes, de lignede en lille tissemand, og hun viste sig derfor
aldrig nøgen for nogen. Hun ville
gerne selv have betalt for en
operation, men da det ikke er
lovligt at blive opereret af
kosmetiske årsager, valgte hun
at lyve om smerter for både sin
praktiserende læge og
gynækolog.
Foto: Marcus Trappaud Bjørn

lig sker af somaliske småpiger. Siden præciserede
Justitsministeriet, at loven
dermed også gør det ulovligt
at
foretage
kosmetiske
operationer på de ydre kvindelige kønsdele.
Straframmen er på seks års
fængsel.
Flemming Møller Mortensen (S) vil kigge på paragraffen.
»Myndige personer burde
måtte gøre nøjagtig, hvad de
vil med sig selv. Graden til
selvbestemmelse skal være
meget stor, så længe man
ikke skader andre mennesker,« siger han.
Sundhedsordfører
Joachim B. Olsen (LA) er enig
med ham og tror, at der vil
være bred enighed i Sundhedsudvalget om, at loven er
uhensigtsmæssig for en
gruppe kvinder.
»Det er et godt eksempel
på, at når politikere lovgiver
med de bedste intentioner,

så har det utilsigtede skadesvirkninger,« siger han og
sammenligner med 24-årsreglen.
Liselott Blixt, sundhedsordfører for DF, mener også,
at voksne kvinder selv bør
kunne bestemme, om de vil
have en operation, så længe
det foregår i privat regi.

Populær operation
Men Camilla Hersom, radikal sundhedsordfører og
medlem af Retsudvalget, synes ikke, at der skal røres ved
loven:
»Denne restriktion er sket
tilfældigt, men jeg synes
ikke, man skal lægge sig
under kniven, hvis man ikke
er syg. Jeg ville være ked af,
hvis mine døtre ønskede
sådan en operation på grund
af en modefrisure forneden.«
Sundhedsordfører Sophie
Løhde (V) vil heller ikke røre
ved paragraffen.

Loven har betydet, at de
fleste danske plastikkirurger
i dag ikke foretager operationer af kønslæber.
I udlandet og herhjemme
er det blevet populært at få
forkortet kønslæberne, og
gynækologerne foretager også flere kønslæbereduktioner, hvor patienten argumenterer med fysiske gener.
Kvinder kan nemlig lovligt
få en operation, hvis de argumenterer for, at de har gener
ved f.eks. cykling, sex eller
ridning.
Sidste år foretog læger 693
kønslæbeoperationer mod
521 i 2003.
Tallet toppede i 2010 med
814 operationer. Andre danskere opsøger operationen i
udlandet.
Etisk Råd og flere speciallæger ser ingen grund til, at
kønslæbeoperationer er forbudt i Danmark.
2. sektion, Indblik, side 8-9
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Hvem bestemmer
over kvindens vulva?
Kønslæbeoperation: Hvad bestemmer vi selv over, og hvad bør der lovgives
om? Det er der uenighed om, når det gælder kønslæbeoperationer, der er
blevet kriminaliseret som følge af omskæringsloven.
KARINA O. DAHLGAARD
FIE RØDKJÆR RASMUSSEN
karina.dahlgaard@jp.dk

M

an må få lavet større bryster, få
en fedtsugning, fjernet rynker,
udrettet en skæv penis og få
lavet den større. Men når det
kommer til vulvaen – de ydre,
kvindelige kønsorganer – skal
læger og patienter tænke sig om en ekstra
gang. Læger må nemlig kun formindske
kønslæberne på kvinder, som har fysiske gener, og ikke hvis de blot ikke bryder sig om
udseendet forneden. Det er en konsekvens
af omskæringsloven, som blev vedtaget i
2003 for at beskytte især somaliske piger
mod omskæring. Den utilsigtede konsekvens, som Justitsministeriet understregede
i 2006, er beklagelig ifølge nogle, mens
andre ser det som en sidegevinst, at operationer inspireret af mode og porno blev kriminaliseret.
Plastikkirurg Jesper Nygart ville foretage
operationen, hvis den var lovlig.
»Det er let at skelne mellem en omskæring og en kosmetisk operation. Man må
gerne rette en krummerik, men nogle har
benyttet lejligheden til at putte noget etisk
smagsdommeri i denne lov. Man bør legalisere det. Operationen kan forbedre nogle
kvinders selvtillid og sexliv, og risikoen for
komplikationer er særdeles lav – måske lavere end ved brystoperationer,« siger han og
henviser til, at andre lande har kriminaliseret omskæring, men tillader kosmetiske
kønslæbeoperationer.

en voksen kvinde, som selv har besluttet at
få ændret sine kønslæber,« siger direktør
Atef El-Kher.
Sidste år fik 693 danske kvinder opereret
deres kønslæber på et sygehus eller hos en
praktiserende gynækolog. Langt flere forsøgte at få en operation, men blev afvist efter en konsultation. Dertil kommer den
gruppe kvinder, som de praktiserende læger
ikke har villet henvise.
Christine Felding, praktiserende gynækolog, foretager i gennemsnit 26 kønslæbeoperationer om året. Hun mener, at kvinder
selv bør kunne bestemme over og betale for
at få kønslæberne ændret. Mette Meinert,
leder af Vulvaklinikken på Aarhus Universitetshospital i Skejby, har været tovholder på
en ny guideline om kønslæbeoperationer til
medlemmerne af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG). Retningslinjerne er lavet for at bremse udviklingen med,
at flere får opereret deres kønslæber.
»Der findes to fløje inden for dette. Der er,
hvad man kan kalde rødstrømperne, som
mener, at kvinderne skal være glade for deres krop. Og så er der dem med en mere kirurgisk tilgang, som blot skærer, hvis patienten ikke er glad,« siger Mette Meinert.
Hun påpeger, at gynækologerne står i et
dilemma, når de skal vurdere, om der er fysiske gener eller ej. Hun er glad for loven.
»De fleste kvinder ser helt normale ud, og
de skal ikke have lov til at blive lavet om,
fordi de har en forkert kropsopfattelse.«

Risiko ved operation

Kønslæbeoperationer er lovlige, hvis kvinden har fysiske gener på grund af kønslæberne. Det kan være ved cykling, ridning
eller sex. Per Bjerregaard, formand for
Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi,
har tidligere foretaget operationen – også i
sygesikringsregi – og han ville stadig gøre
det, hvis loven ikke var en gråzone. Han påpeger, at patienten til enhver tid kan finde
en undskyldning.
»Det er svært at definere, hvornår det er
på medicinsk indikation. Vi er på gyngende
grund i forhold til lovgivningen. Er det nok
at have lidt smerter, når man cykler? Jeg
mener nej. Og derfor er vi bange for at kaste
os ud i de operationer. Det er jo straffeloven
og hele seks års fængsel, vi taler om.«
Mens patienterne taler om kønslæber, der
kommer i klemme ved cykelsadlen og samleje, frygter kirurger at komme i klemme i
loven. Per Bjerregaard går ind for forbud
mod omskæring, men mener, at loven uretfærdigt rammer kvinder, der selv ønsker at
ændre på deres kønsdele. Loven er formuleret uheldigt, mener han.
»Det ville være mere rimeligt at forbyde
amputation af klitoris,« siger han.

Annemette Lykkebo, overlæge ved gynækologisk afdeling på Kolding Sygehus, minder
om, at kønslæberne er en erogen zone, og
man ved en forkortelse risikerer at miste
noget lystfølelse. Desuden er der risiko for,
at syningerne springer op i forbindelse med
fødsel, ligesom der kan dannes arvæv. Internationale undersøgelser viser, at 7 pct. har
oplevet problemer med sårheling efter operation, og 4 pct. har haft efterfølgende problemer.
»Hvorfor løbe den risiko, når det er sådan,
man er skabt – og det er normalt at se sådan
ud,« spørger Annemette Lykkebo.
Hun er ikke imod kosmetiske operationer
generelt, og hun er ambivalent omkring loven.
»Min bekymring ligger i, at hvis det er
lovligt, har plastikkirurgerne en økonomisk
interesse i at gøre det, og man skal huske på,
at nogle oplever komplikationer,« siger
Annemette Lykkebo.
Ulla Astman (S), formand for Danske
Regioners sundhedsudvalg, er dog ikke bekymret for, at loven og moden lægger ekstra
pres på regionernes udgifter til kønslæbeoperationer.
»Det koster måske nogle konsultationer.
Men de havde næppe gået direkte til en
kirurg, hvis de kunne,« siger hun.

Operationer i udlandet

Etisk dilemma

Akademiklinikken i Malmø oplever, at enkelte danske kvinder hvert år tager turen
over sundet for at få gjort kønslæberne mindre. Og Kirurgirejser sender kvinder til Litauen, hvor de får opereret kønslæberne.
Årligt får selskabet 500 henvendelser om
kønslæbereduktion fra kvinder mellem 18
og 45 år.
»Jeg kan ikke forstå, det skal være ulovligt
i Danmark. Hvis man kan hjælpe kvinderne
med deres problemer med en forsvarlig operation, hvorfor skulle man så ikke gøre det?
Der er forskel på, om det er en mindreårig
pige, der tvinges til omskæring, eller det er

Det er afgørende at lytte til de kvinder, som
føler sig hæmmede af udseendet af deres
kønslæber. Det mener Jacob Birkler, som har
en ph.d. i medicinsk etik og er formand for
Etisk Råd.
»Man kan drage en etisk relevant parallel
til stritører. Det vil svare til, at det ikke var
muligt at korrigere for stritører,« siger han.
»Det etiske dilemma opstår, når der er en
konflikt mellem, om man selv må bestemme, eller om samfundet ved, hvad der er
bedst for dig. Det er på grænsen af det formynderiske for at sikre en udvalgt gruppe
mod undertrykkelse.«

I klemme i loven

FAKTA

Kønslæbereduktion
Foretages i lokalbedøvelse.
Lægen skærer lidt af den yderste kant og syr det sammen.
Der tages ikke mere af, end at
kønslæberne stadig dækker
for skedeindgangen.
Risikoen for komplikationer er
ﬁre-syv pct.
Kilde: Dansk Selskab for Obstetrik og
Gynækologi.

FAKTA

Omskæring
Straffeloven § 245 a: ”Den,
som ved et legemsangreb med
eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner
kvindelige ydre kønsorganer
helt eller delvis, straffes med
fængsel indtil 6 år.”
Kvindelig omskæring var i forvejen kriminaliseret jf. voldsparagraffen. Siden 2003 er én
person blevet dømt efter omskæringsparagraffen. Det var
en mor, der lod sine døtre omskære i Sudan.
Kilder: Retsinformation, Danmarks
Statistik

De skammer
Et kropsideal gør, at kvinder i stigende
grad efterspørger at få forkortet deres
kønslæber og få en ”designer-vagina”.
KARINA O. DAHLGAARD
FIE RØDKJÆR RASMUSSEN
karina.dahlgaard@jp.dk

SOM VI ER SKABT
Gennem tiden har mennesket
fulgt skiftende skønhedsidealer.
Men hvad er det, der giver os
lyst til at ændre vores krop?

Skamlæber. Ordet betyder noget, man
skammer sig over. Og selv om man i dag er
gået væk fra ordet og i stedet bruger det
neutrale ”kønslæber”, så skammer mange
kvinder sig stadig over læberne. I så høj grad
at nogle ønsker at få skåret et stykke af dem.
Nogle kvinder mener, de ser unormale ud,
hvis de indre kønslæber er synlige, eller den
ene er længere end den anden.
»Nogle har selvfølgelig reelle smerter,
men det er meget et kosmetisk spørgsmål
for de her piger. Mange føler sig grimme
eller unormale,« siger Mette Meinert, leder
af Vulvaklinikken på Aarhus Universitetshospital i Skejby.
»Barbie-kønslæberne er en modetendens,
og nogle kvinder lyver helt sikkert om smerter for at få indgrebet.«
693 kvinder fik opereret deres kønslæber
på sygehuse og hos gynækologer i 2012
mod 521 i 2003. Og langt flere henvender
sig til praktiserende læger, gynækologer og
plastikkirurger, som afviser dem med henvisning til omskæringsloven.
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»Nu er jeg
pæn indeni
og udenpå«
Den 22-årige Ida var socialt
hæmmet af sine kønslæber. Hun
har løjet for det offentlige for at
få opereret dem mindre.
KARINA O. DAHLGAARD
FIE RØDKJÆR RASMUSSEN
karina.dahlgaard@jp.dk

Hun fravalgte gymnasiet, fordi hun ikke ville bade med andre efter idræt.
Hendes seksuelle debut lå efter de 20 år
og foregik i mørke. Og hun havde aldrig
vist sig nøgen for veninder.
Den 22-årige Ida var så ked af sine
kønslæbers udseende, at det hæmmede
hendes liv.
»Jeg følte, de lignende en lille tissemand, og man vil jo gerne føle sig pæn
og feminin dernede,« siger hun og forklarer, at hendes kønslæber hang ude
foran, og at den ene var en del større
end den anden. Den var 3,5 cm lang.
Hun blev opereret sidste år efter lang
tids overvejelse. Hun regnede med, at
hun selv skulle betale for operationen
på en klinik. Og det var hun villig til.
Men efter at have søgt på nettet erfarede hun, at operationen var ulovlig, hvis
man ikke havde fysiske gener. Derfor
gik hun til sin læge og løj om smerter,
og hun blev henvist til en gynækolog.
Han sagde imidlertid, at hun så helt
normal ud, og at han ikke ville operere.
Da hun senere fik ny læge, prøvede hun
igen. Lægen virkede skeptisk over for
hendes løgn om smerter ved cykling,
men indvilligede i at henvise hende.
»Gynækologen spurgte ikke så meget,
og det var lettere, end jeg havde regnet
med.«

Ingen ved det

»Man vil jo gerne føle sig pæn og feminin dernede,« siger Ida, som efter lang tids overvejelse ﬁk en kønslæbeoperation på det offentliges regning.
Foto: Bjørn Marcus Trappaud

sig over skamlæberne
»Jeg har sågar haft en mor, der kom med
sin 15-årige datter, fordi moderen syntes,
det så grimt ud, at kønslæberne tittede
frem,« siger Annemette Lykkebo, overlæge
på gynækologisk afdeling på Kolding Sygehus.
Hun oplever hovedsageligt kvinder mellem 18 og 35 år, som ønsker operationen,
men også både yngre og ældre.
»Det er mit indtryk, at en del af dem er
fraskilte kvinder, som lige vil ”shines” op til
en ny partner.«

Lykkelig af operation?
Forskningen viser, at kvinder generelt er glade for resultatet efter en kosmetisk operation, forklarer Tilmann von Soest, som forsker i psykologiske faktorer og kosmetisk kirurgi ved Oslo Universitet. Men det er mere
uklart, om operationen resulterer i øget
selvfølelse eller psykisk velvære.
Fokus på kønslæbernes udseende er steget, efter at intimbarbering blev moderne,
og mange lod busken falde. En videnskabelig optælling af modeller i det erotiske magasin Playboy viser, at idealet fra 1950’erne
og 1960’erne er gået fra naturlig bevoksning
til bare understel i dag. Samtidig er et ”barbie-ideal” herskende. De indre kønslæber er
ikke synlige, men kvinderne har blot en lille
sprække. Og kønslæberne har en lys farve.
Denne fremstilling har tilsyneladende
smittet af på en del vestlige kvinders krops-

Antal kønslæbeoperationer
Tendensen går mod flere kønslæbeoperationer, siden omskæringsloven trådte i kraft i 2003.
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FORKLARING: Der findes ikke tal fra de praktiserende speciallæger før 2003. Antallet for kønslæbeoperationer er et minimumstal, da privathospitalerne ikke er forpligtet til at indberette, og da lægen kan have kodet
operationen i en anden kategori. Kilde: Landspatientregistret og Danske Regioner. JP-grafik: RINA KJELDGAARD

opfattelse, og i USA og Storbritannien er
kønslæbeoperationer – såkaldte designervaginaer – blevet meget populære. Andre
steder i verden har man helt andre idealer. I
Uganda ved kvinderne, at kønslæberne udgør en erogen zone. Og derfor trækker de
dem længere på hinanden, selv om de ikke
synes, det er kønt. I Japan derimod anses
synlige kønslæber som idealet og kaldes en
”bevinget sommerfugl”.
I anatomibøger står der, at det er normalt,

at de ydre kønslæber dækker de indre kønslæber. Men det er faktisk ikke tilfældet.
»Der er lige så mange forskellige kønslæber, som der er ansigter,« siger Annemette
Lykkebo, som står bag en ny opmåling af
danske kønslæber. Målet er at få belæg for at
sige, at alle er skabt forskelligt og dermed
have data at trøste de operationssøgende
kvinder med. Indtil nu er 158 kvinder blevet målt. Hos flertallet var de indre kønslæber synlige.

Ida blev opereret og har aldrig fortalt
om det til nogen, da hun synes, det er
meget tabuiseret at være utilfreds med
sine kønslæber.
»Nu ser jeg helt anderledes på mig
selv. Jeg kan gå i bad i fitnesscentret, og
jeg har ikke noget problem med at være
sammen med en fyr længere,« siger Ida.
»Jeg skal ikke komme med undskyldninger for ikke at være nøgen. Det har
betydet rigtig, rigtig meget. Nu er jeg
meget mere udadvendt og føler mig
pæn indeni og udenpå.«
Ida forstår ikke, at man ikke selv må
bestemme, om man vil have operationen. Hun synes sagtens, man kan sammenligne med andre kosmetiske utilfredsheder. Hun har nemlig selv fået lavet sin barm en smule større, da hun intet brystvæv havde. Hendes læge
mente, det var så grelt, at det offentlige
ville dække det. Men hun endte med
selv at betale 30.000 kr. for brysterne.
»Jeg er ikke sådan en pige, der får lavet alt om og vil have, folk skal kigge på
mig. Jeg tier stille om det og går aldrig i
nedringede bluser,« siger Ida, der er i
gang med en sundhedsfaglig uddannelse.
Hun sidder med et høfligt smil, håret
samlet i en hestehale og lidt mascara på
vipperne.
»Jeg har det dårligt med at have løjet.
Men operationerne har givet mig en
frihed. Det har været en total livsændring.«
Gynækologen, som opererede Ida,
kender ikke hendes identitet, men siger:
»Hold da op, det kommer virkelig bag
på mig. Vi har afvist flere, hvor vi lugter
lunten. Jeg troede ikke, jeg kunne blive
snydt, men der kan man bare se.«
Ida ønsker ikke sit rigtige navn frem, fordi ingen
kender til hendes operation, og fordi hun har
snydt sig til den. Hendes identitet er kendt af
redaktionen.

