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Historien om svangerskapets seksualitet.
I middelalderen dømte den katolske kirke sex som syndig i så mange sammenhenger at det
var et under at det overhodet ble født barn. Det var kun lov til å ha samleie når unnfangelse
og fødsel var målet, og ingen grunn i det hele tatt til å ha sex når unnfangelsen allerede
hadde funnet sted.
Utenom dette var det ingen sex på festdager eller fastedager, ingen sex på søndager, og
absolutt ingen sex på de dagene da helgenene ble feiret og de er det mange av i den
katolske kirken……….
Sex skulle ikke nytes, men kun gjennomføres for å føre slekten videre. I en håndbok fra 800
tallet for de av kirkens menn som kunne gi syndsforlatelse etter skriftemål, stod det at;
mannen skulle avstå fra sex med sin gravide hustru. Det var forresten ikke nok med en
syndsforlatelse for kvinnen etter en fødsel. Hun måtte i tillegg gjøre botsgang, som var en
rituell rensende seremoni, for å bli ønsket velkommen inn i kirken igjen. Først deretter var
det trygt å ha sex med henne.
Sex var heller ikke lov under menstruasjon, svangerskap, amming og i 40 dager etter
fødsel….
Utover 1200 – 1300 tallet begynte mange prester å ta den rituelle renheten mindre alvorlig,
og den tyske munken Albertus Magnus, som faktisk senere ble helgen, påstod at kvinnens
lyst aldri var så høy som når hun var gravid.
Den moderne kirke har siden den gang slappet mer av på de ekteskapelige restriksjonene.
Dette som følge av blant annet kunnskap om biologi, og kunnskapen om at sex under
svangerskapet ikke er skadelig for fosteret.
Religioner har forskjellige regler for sex under svangerskapet.
En har eldre kinesisk taoisme som kommer med en rekke forslag til ulike stillinger som paret
kan bruke under svangerskapet.
I sharialovene er det ingen restriksjoner eller begrensninger for muslimske ektefeller for
seksuelt samkvem under svangerskapet. Men de har begrensninger i forhold til blødningene
etter fødsel hvor, kvinnen er uren i maks 40 dager. Etter dette renser hun seg ved å ta et
bad, og dermed er alle begrensninger på ekteskapelige aktiviteter med mannen borte.
Jødene har aldri hatt restriksjoner på sex under svangerskapet. En jødisk ektemann er faktisk
forpliktet til å ha sex med sin kone med regelmessige intervaller, også under svangerskapet
hvis hun hadde lyst.
De hinduistiske lovbøkene gjør det helt klart at sex er tillatt under svangerskapet.
Mytene rundt sex under svangerskapet er mange. Flere av dem har blitt med helt opp til vår
tid som blant annet hos stammefolket i Papua New Guinea hvor det var tabu mot samleie
under svangerskapet i frykt for att ett barn i maven skulle bli til tvillinger. I Kenya var det et

stammefolk som sa nei til sex under svangerskapet av frykt for at barnet skulle bli
handikappet.
Til og med i dag er det par i blant annet Japan som er helt avholdende fra sex under
svangerskapet av hovedgrunner som kvinnens skam over vektøkning, stor mave og en sterk
tro på at sex kan skade fosteret.
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