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En kvinde efterlyser lidt mere gang i den i soveværelset, måske med blid s/m, men hendes mand er ikke med på legen. Modelfoto: Pixabay

Lyst til fornyelse og blid SM
Jeg har prøvet at 

sige til ham, at jeg godt 
kunne tænke mig noget 
med at binde hinanden 
eller lidt blid S/M, men 
han ser helt 
forskrækket ud, og så 
kommer vi ikke 
længere.
FRA EN ANONYM LÆSER

”
kan I måske langsomt nærme
jer hinanden. Husk at tålmo-
dighed og små skridt ofte er
det, der giver varige ændrin-
ger, men bliv ved med at be-
vare din længsel og lyst og af-
tal, inden I er færdige med
snakken, hvornår I skal tage
det op igen.

For det er en proces, der er
startet og skal holdes i gang.
Og måske skal du påtage dig
at være den, der får det til at
ske, både de nye tiltag i sexli-
vet og jeres snakke om det, i
hvert tilfælde i starten.

Det kan jo også være en
mulighed, at få en professio-
nel sexolog ind over, hvis det
er for svært, at få åbnet op for
disse ting alene, og fundet
frem til måske andre veje at
forny jeres sexliv, som I beg-
ge har lyst til, men prøv først
selv.

Måske ved han godt, at du
går og er frustreret og har må-
ske allerede gjort sig nogle
tanker, I kan bruge sammen.
Kærlig hilsen
Rikke Thor

grund af, at I ikke arbejder på
samme sag: at få et bedre se-
xliv.

Du kan fortælle ham, i hvil-
ken retning du godt kunne
tænke dig, at I eksperimente-
rede lidt, men udforsk også
hans tanker om, hvad han
kunne tænke sig. Måske skal
han have tid til at gå og over-
veje dette, og så kan I tage det
op igen.

Ved at lytte til hinanden og
være åben for forskellige ting,

Hej Brevkasse
Jeg har været gift med min
mand i snart otte år, og vi har
et rimeligt sexliv og et rigtig
godt parforhold.

Han er nok bare lidt tilba-
geholdende i forhold til sex
og synes, dét skal være om af-
tenen med slukket lys, og at
det vel er ”godt nok”, som det
er.

Jeg har prøvet at sige til
ham, at jeg godt kunne tæn-
ke mig noget med at binde
hinanden eller lidt blid S/M,
men han ser helt forskrækket
ud, og så kommer vi ikke læn-
gere. Skal jeg dæmpe min lyst
og prøve at leve med et for
mig mere kedeligt sexliv og
være glad for alt det andet, vi
har sammen, eller skal jeg bli-
ve ved med at prøve at få ham
med på det, jeg gerne vil?
Bedste hilsner
Kvinden

Kære kvinde
Det kan være en udfordring,

når man ikke er enige om,
hvad der er sjovt og godt at la-
ve sammen seksuelt. Jeg sy-
nes dog ikke, at du bare skal
”pakke” din egen lyst væk, for
det kan ende rigtig dårligt for
dig og for jeres parforhold.

På den anden side, så virker
det ikke som om din mand
umiddelbart har samme ly-
ster som dig, i forhold til at
gøre noget andet sammen
seksuelt, og det er vigtigt ikke
bare at prøve at presse ham
til noget, som kan virke me-
get uvant, måske akavet for
ham, eller som måske direk-
te vækker ulyst.

Jeg tænker, at I skal prøve
at tale sammen om det hele.
Sig til ham, at du gerne vil ta-
le med ham om jeres intime
liv og sexliv. Afsæt god tid og
gerne på et tidspunkt, hvor I
kan være i fred alene med
hinanden.

Sig til ham, at det er vigtigt
for dig, at I tager denne snak,
at han og jeres parforhold be-
tyder meget for dig, og at du
nødigt vil miste ham på

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.
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