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Brevkasse.
Hvad er normalt?
Karen Mathilde Møller Jørgensen
kamjo@jfmedier.dk

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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dom og kræft, samt denme-
dicin og behandling, man
gerne får, også gøre.
Mange har sexmed hin-

anden af mange andre grun-
de end for (kun) at opnå ny-
delse ogmåske orgasme. Det
kan være, fordi man oplever
det som en godmåde at ud-
veksle kærlighed, ømhed,
hudberøring ogmeget andet
på, ogman ved, at det gør, at
man ofte får det bedre sam-
men som par. Dette kan jo
ubevidst være fordi, at man
kanmærke blandt andet
hormonet oxytocin, der ud-
skilles ved over et halvt mi-
nuts berøring, og som virker
befordrende for parrets nær-
hed og oplevelse af fælles-
skabmed hinanden i flere
dage efter, at det er udskilt i
kroppen.
Man behøver ikke have

sex for at udskille oxytocin i
hinandens kroppe. Det kan
også udskilles ved at ligge
tæt, sidde tæt op ad hinan-
den i sofaen, gå tur med hin-
anden i hånden osv. Det kan
man forholdsvis let være
med til at skabe selv ved at
være bevidst om det, og det
kan føre til mere kvalitetstid
med hinanden og også til
mere lyst.
Måske skal vi også fokuse-

re mere på den seksuelle el-
ler intime oplevelse og ikke
på, hvor tit vi har sex. Mange
taler om kvaliteten af
samværet er vigtigere end
kvantiteten, og det tror jeg
er en rigtig god ting at foku-
sere på. Så i perioder af ens
liv vil det måske være ”nor-
malt” at have noget seksuelt
eller intimt sammen en
gang ommåneden og i an-
dre perioder oftere eller
sjældnere. Find ud af, hvad
der er godt for jer og fokusér
på det. For det ermeget indi-
viduelt. I forhold til vigtighe-
den af at ”holde det i gang”,
så er det oftest det intime,
berøringen og nærværet,
somman kommer til at sav-
nemest, hvis det udebliver i
et parforhold, og for mange
vil disse ting ogsåmedføre
noget seksuelt, medens det
for andre par ikke bliver helt
så vigtigt. Det er dog vigtigt
at være enige om dette, og
ellers måske søge professio-
nel hjælp til at nærme sig
hinandens ønsker og behov.
Med venlig hilsen Rikke

Hej brevkasse
Vi har diskuteret lidt her-
hjemme, hvor ofte, det er
normalt at gå i seng sam-
men, når man har været gift
i snart 20 år? Vi er lidt ueni-
ge om det.
Der var faktisk en på hos-

pitalet (da jeg var indlagt på
et tidspunkt), der engang
sagde til os, at det var nor-
malt med én gang om ugen,
og det var vigtigt at holde
det i gang. Er det rigtigt? Jeg
synes også, at man hører om
mange, der ikke har lyst så
ofte, men hvad skal man
tro?
Hilsen fra os

Hej med jer
Det er svært at svare på,
hvad der er normalt. Egent-
lig så tror jeg, at det er utro-
ligt forskelligt fra par til par,
hvadman i forskellige perio-
der oplever er normalt. Og
hvad betyder normalt egent-
lig? Og er det egentlig vig-
tigt, hvad der er normalt,
kanman spørge sig selv om?
Mange tænker, at lyst skal

være noget, der kommer
spontant til én, og så skal
det gerne føre til sex. Når
man begge er nyforelskede,
så opstår spontan lyst ofte
flere gange om ugen, eller
måske hver gangman ser
hinanden.
Man har forsket i folks lyst

og fundet frem til, at især
mange kvinder, men også
mangemænd i længereva-
rende forhold, og når man
kommer op i alderen, ikke
så ofte har spontan lyst. Man
har mere ”modtage”-lyst.
Det vil sige, at hvis man ind-
retter omstændighederne,
stemningen og de ting, der
sker omkring én, på den ret-
te måde, og der måske er
nærvær, god tid ogman bli-
ver stimuleret og rørt ved, på
enmåde, der er god for én,
så kan lysten opstå.
I perioder i livet med træt-

hed, travlhed, små børn, syg-
dom, stress mv., så oplever
mange, at især den spontane
lyst bliver mindre og sjæld-
nere. Det samme kan kroni-
ske sygdomme så som dia-
betes, KOL, gigt, hjertesyg-
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