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En kvinde fortæller, at hun elsker sin mand, men lysten til sex er væk. Modelfoto: Pixabay

- Jeg elsker min mand,
men lysten til sex mangler
Hej Rikke
Jeg er lykkelig gift med min
mand, nu gennem 15 år. Dog
har jeg ingen sexlyst, selv om
jeg stadig elsker ham. Det er
sagens kerne - helt kort for-
talt.

Jeg har aldrig været ham
utro, han ej heller, tror jeg.
Han savner sex, og ofte til-
fredsstiller jeg ham for at give
ham nærvær. Men jeg føler
ingenting, ingen fysisk lyst.
Jeg er 45 år gammel. Vi har
forgæves forsøgt at eksperi-
mentere med massage, film,
legetøj mm.

Jeg kan være bange for, om
han holder op med at ville
mig, når sådan en manglende
sexlyst har været vores virke-
lighed i nu næsten tre år. Har
du et godt råd?

Hilsen fra en kvinde

Kære Kvinde
For det første synes jeg, at det
er rigtig vigtigt, at du finder
ud af, om din mand faktisk
synes, at det er et stort pro-
blem - eller den måde I tack-
ler det på, med at du tilfreds-
stiller ham ind imellem, er
godt nok for ham også.

Du skriver, at du er lykke-
ligt gift, så I har sikkert en

Det kan være en god idé at lade være med at 
fokusere på, at massage skal ende med sexlyst, 
men fokusere på at nyde vejen og hinanden i 
massagen.
RIKKE THOR

”
masse andet godt sammen,
og det er ofte det vigtigste,
men intimiteten kan selvføl-
gelig mangle. Mangler du
også noget i forhold til berø-
ring og intimitet?

Måske kunne I ”udvide”
denne del med at give ham
udløsning – til også, at give
hinanden noget intim berø-
ring, måske massage, som du
også skriver, at I har prøvet.
Du skriver ikke, om det at gi-
ve hinanden massage var dej-
ligt og gav jer mere sammen-
hold, nærvær og glæde, eller
om det kun ”gik ud på” at få
din lyst frem.

Sex er ikke kun samleje
Det kan være en god idé at la-
de være med at fokusere på,
at massage skal ende med se-
xlyst, men fokusere på at ny-
de vejen og hinanden i mas-
sagen. Når I masserer hinan-
den blidt og sensuelt (se evt.
massagebeskrivelse på min
hjemmeside www.rikkethor
under artikler og links) vil I
udløse oxytocin i hinandens
kroppe, som kan gøre, at I op-
lever nærvær og intimitet -
og måske kunne du i forbin-
delse med massagen give din
mand udløsning (og han også
dig, hvis det udvikler sig til, at
du kunne havde lyst til at ud-

forske dette sammen med
ham). På den måde vil det
måske opleves mere som sex
i hans øjne. For hvad er sex
egentlig? Det behøver jo ikke
kun at være samleje.

Måske forventer du/I, at du
skal have ”spontan” lyst, det
vil sige, at din lyst skal kom-
me af sig selv - det gør den ik-
ke hos de fleste - og ofte ik-
ke i langvarige forhold. Dér
vil den ofte opleves mere som
noget, der kan vækkes, hvis
situationen er den rigtige.
Der kan være mange måder
at arbejde på at vække sin
lyst. Det kan være at arbejde
med gamle oplevelser i din
(måske jeres) fortid, eller det
kan være at arbejde med jeres
forhold.

Fremelsk lysten
Hos nogen kan det at læse
erotiske litteratur/noveller,
købe en vibrator til at stimu-

lere dine kønsorganer med,
for eksempel når du er i bad,
eller lave mindfulness øvelser
med vejrtrækning ned i un-
derlivet (sådan en øvelse kan
også findes på min hjem-
meside) være en vej videre
frem og til at udforske, om du
på den måde kan fremelske
mere af din lyst.

Der findes jo også flere ve-
je, men her har jeg bare
nævnt nogle. Det er svært for
mig at skrive noget generelt,
men måske kan du/I bruge
lidt af disse idéer.

Planlagt intimitet, berø-
ring og samvær kan være
mange ting og kan opleves li-
ge så godt (eller bedre) end
spontant sex/samleje. Husk
også at fokusere på alt det, I
har og KAN sammen, det kan
hjælpe jer med at finde vejen
videre frem sammen – på en
måde, der (forhåbentlig) kan
være lystfuld for jer begge to.

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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