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Sexbesvær med nye partnere
Hej brevkasse-
sexolog
Jeg er en fyr på 32 år, og jeg
har et problem. Når jeg er i
byen og harmødt en pige, og
vi ender hjemmehos én af os,
så har jeg problemmed rejs-
ningen. Måske får jeg det i
starten, men så falder den, så
jeg ikke kan gennemføre det.
Hvad skal jeg gøre? Det er su-
per pinligt og irriterende. El-
lers er det ikke noget pro-
blem - heller ikke da jeg hav-
de en fast kæreste tidligere.
Jeg synes ellers, at min krops
tilstand er rimelig god. Jeg ry-
ger ikke og træner også et par
gange om ugen. Kan det væ-
re psykisk, eller hvad tror du?
Der er ikke noget i vejenmed
de piger, jeg møder, og jeg
tænder også på dem krops-
ligt, så det er ikke dér, det lig-
ger.
Hilsenmig

Hej dig
Det er slet ikke usædvanligt at
have det, som du beskriver
det. For det første kan det jo
helt ”basalt” være, hvis duhar
drukket alkohol, for det kan
jo sagtens få rejsningen til at
blive mere ustabil, men det
ved du nok. Du skriver, at du
tænker, at din krops tilstand
er ret sund, og jeg tænker, du

skriver dette, da du ved, at
ting som rygning, fed mad,
manglendemotion samt syg-
domme somdiabetes, forhø-
jet blodtryk, hjertesygdom,
mange slagsmedicin osv. kan
indvirke på rejsningsevnen,
men nok ikke i din situation.
Det kandog altid være en god
idé at få en helbredsundersø-
gelse, hvismankanmærke, at
rejsningsevnen er anderledes
end før.
Det kan dog også sagtens

være psykisk. Altså, at din
krop ikke ”vil være med til”,
at duhar sexmed én, hvor du
ikkehar dybere følelser invol-
veret. Jeg har haft en del kli-
enter både i din alder samt
yngre og ældre, som har sagt
det samme – og mange af
dem kom frem til, at de blev
nødt til at have flere følelser
med, før de kunne opleve et
godt seksuelt møde med sta-
bil rejsning. Desuden så vil
rejsningen ofte svinge under
en seksuel akt, og det er helt
naturligt og mange ved det
ikke.
Hvis man er sammen med

enperson,maner tryg ved, så
kan man tale sammen om
dette og jo sagtens blive ved
med at stimulere hinanden -
også på andre følsomme om-
råder på kroppen, selvom
rejsningen ikke er vedvaren-
de. Kvinder er heller ikke fug-
tige hele tiden under en

seksuel akt, de bliver også tør-
re ind imellem, og så skal
manmåskeholdepausemed
det,man er i gangmed og rø-
re andre steder, så kommer
det oftest igen.Oftevil det og-
så hjælpe at se sex på andre
måder end præstation og
samleje og fokusere mere på
kærtegn, intimitet og nær-
vær. Det kan være med til at
gøre situationenmere afslap-
pet og derved give mere ny-
delse, oghvemsiger, at det gi-
vermest nydelse at have rejs-
ning og samleje? Der er så
meget andet, der seksuelt kan
give nydelse hos hinanden -
ved at nærme sig hinanden
langsomt og bruge hænder,
mund osv.
Overvej at prøve at vente

med at have sex med en ny
partner, til I kender hinan-
den bedre, og I er mere tryg-
ge ved hinanden - og måske
kan kommunikere friere om
det hele. Måske fungerer det
bare ikke for dig at have
kortvarige ”en gangs”-forbin-
delser i forhold til sex. Selv-
om det for nogle kan være
svært at acceptere i første om-
gang, så kan dumåske få glæ-
de af at arbejdepå at accepte-
re, at du skal have dine følel-
ser meremed i dit intime liv.
Mange hilsener fra Rikke
Thor

Send dit spørgsmål direkte til eksperterne eller skriv til Ugeavisen
Svendborg på mith@faa.dk, hvorefter vi sender dit spørgsmål videre.

Dit Liv
I Ugeavisen Svendborgs brevkasse, ”Dit Liv”,

som hver uge vil være at finde i avisen, kan du stille følgende
eksperter spørgsmål om problemstillinger i dit familieliv

– det gælder dine børn, parforhold, arbejdsforhold, juridiske
problemer, dit sexliv og andet, som optager dig.

Trine M. Lønfeldt
Ungecoach med speciale
i matematikcoaching
Mail: trinemlonfeldt@gmail.com
Tlf.: 2324 8627
www.matematikboost.dk
www.trinelønfeldt.dk

Hanne Kejllstrøm Larsen
Gyn. Obs. Fysioterapeut
KjellstrømFysio
- Klinik for MorKroppen
Facebook: Kjellstrømfysio
- klinikformorkroppen
Mail: info@kjellstromfysio.dk
Tlf: 30708191
www.kjellstromfysio.dk

Rikke Thor
Sygeplejerske og sexolog
Sandtoften 6, 5700 Svendborg
Mail: rt@rikkethor.dk
Tlf.: 22 47 12 95
www.rikkethor.dk

Ragnhild Andersen
Pædagog og Cand.pæd.
Privat pædagogisk vejleder.
Firma: Samvej.dk (hjemmesiden)
Møllevej 23, 5762 V. Skerninge
Tlf.: 26 55 04 64
Mail: ragnhild@samvej.dk

Christina Flyger
Yoga, mindfulness & coaching
Møllergade 22, 2. sal
5700 Svendborg
Mail: info@christinaflyger.dk
Tlf: 40 50 42 96
www.christinaflyger.dk

Sophie Ellehuus
Familie og Parterapeut
Vestergade 2c, 1. sal
Tlf: 31 90 19 86
Mail: Familiease@hotmail.com
Facebook: Familie og parterapeut
Instagram: Familieogparterapeut

ningen, Svendborg Forsamlings-
hus. Arrangementet er for alle.
20.00 BaggårdTeatret, Caroline
Amalie Vej 26, 5700. Hudløs | Bag-
gårdTeatret. Arr.: BaggårdTeatret.
Arrangementet er for unge.

TIRSDAG 17. JANUAR
07.00 Stenstrup Bibliotek, Skolevej
2, 5771. SPAREBØSSER – Julen va-
rer længe, koster mange penge.
Arr.: Svendborg Bibliotek. Arrange-
mentet er for alle.
14.00 Svendborg Bibliotek, Svinget
1, 5700. Bibliotekets Strikke Café.
Arr.: Svendborg Bibliotek. Arrange-
mentet er for voksne.
20.00 BaggårdTeatret, Caroline
Amalie Vej 26, 5700. Hudløs | Bag-
gårdTeatret. Arr.: BaggårdTeatret.
Arrangementet er for unge.

ONSDAG 18. JANUAR
07.00 Stenstrup Bibliotek, Skolevej
2, 5771. SPAREBØSSER – Julen va-
rer længe, koster mange penge.
Arr.: Svendborg Bibliotek. Arrange-
mentet er for alle.
09.00 Svendborg, Dyrekredsen 4,
5700. Gå Dig Glad Rantzausminde.
Arr.: Gå Dig Glad. Arrangementet er
for alle.
10.30 Svendborg Bibliotek, Svinget
1, 5700. Højtlæsning - drop in. Arr.:
Svendborg Bibliotek. Arrangemen-
tet er for voksne.
17.00 Vor Frue kirke, Frue Kirke-
stræde 8, 5700. Kristen medita-
tion i Vor Frue. Arr.: Vor Frue kirke.
Arrangementet er for alle.
19.30 Vor Frue kirke, Frue Kirke-
stræde 4, 5700. Solokoncert med
pianisten Carsten Dahl. Arr.: Vor
Frue kirke. Arrangementet er for
alle. WWW.CANELE.DK • TLF. 52 39 86 42 • INFO@CANELE.DK

SVENDBORGS FRANSKE KONDITORI
Canelé er vores drøm om kager og søde sager

Vi ønsker at servere velsmagende konditorkager, der alle er kreeret helt fra bunden
af eksklusive råvarer uden, at det bliver for krukket.

Vi har et bredt udvalg af kager, varme og kølige lokale drikke,
der kan nydes i vores hyggelige lokale.

Besøg os Brogade 37, Svendborg!
Læs mere på www.canele.dk

VI LAVER OGSÅ FESTKAGER TILBRYLLUP, BARNEDÅB, FØDSELSDAG MM.


