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En kvinde har været sammen med sin partner i snart 20 år, men nu er der problemer med sexlysten. Modelfoto

- Hvordan får jeg
min partners lyst
til sex vækket?
Kære Rikke
Jeg er en kvinde i 50'erne og
har været sammen med min
partner i snart 20 år. Vi har
det sjovt og hyggeligt på
mange planer, men hun har
slet ikke så meget lyst til sex,
som hun havde, da vi var yn-
gre.

Hun er også lidt ældre end
mig -10 år ældre, men det
burde vel egentlig ikke have
betydning. Jeg synes, vi
mangler intimiteten og den
nærhed, som vi havde sam-
men, med god sex.

Vi har læst din besvarelse i
brevkassen om udfordringer
ved overgangsalder, men vi
synes ikke rigtig, at vi har
nogle problemer med dette.
Jeg har prøvet at foreslå nye
måder at have sex på, men
det er ikke rigtig været noget,
hun har lyst til, siger hun.

Hvordan kan jeg få løsnet
op for hendes lyst, tænker
du?
Hilsen
Den Håbefulde

Kære Håbefulde
Det lyder dejligt, at I har rig-
tig meget godt sammen i je-
res forhold, som er værd at ar-
bejde for, så det ”kun” er det
seksuelle, der er en ubalance
i.

Jeg plejer at opfordre folk i
langvarige forhold til at gen-
tænke det intime og kropsbe-
røringen, da det ofte er det al-
lervigtigste, og måske er fors-
vundet, når sexlysten er dalet.

Berøring over et halvt mi-
nut minut udskiller hor-
monet ”Oxytocin” i hinan-
dens kroppe. Det kaldes også
”kærlighedshormonet”, da
det kan vække den dybere in-

teresse og kærlighed for hin-
anden i et forhold, f.eks. det at
ligge i ske sammen hver mor-
gen eller hver aften i 10 mi-
nutters tid - som et ritual, I
kan glæde jer til.

Måske kunne I i forbindel-
se med, at I aftaler at gøre no-
get sådant også tale om, hvad
I eventuelt savner i jeres kon-
takt. Er det det kropslige, det
intime og/eller det seksuelle,
I hver især savner mest, og
hvordan kan I komme hen et
sted,hvor I begge kan få nog-
le af ønskerne opfyldt. Måske
skulle I massere hinanden
med blid sensuel massage for
at vække hinandens kroppe,
og også tale om, hvad der har
været godt for jer tidligere i
jeres liv.

Måske finder I sammen
frem til, at jeres intime, krop-
slige og seksuelle liv skal ud-
trykkes og udformes på en

anden måde end tidligere. Af-
tal, at I hver for sig skriver det
ned, I er glade for ved hinan-
den, og hvad I tænker i for-
hold til den fælles intimitet
og aftal, at I mødes på et aftalt
tidspunkt med hygge og god
tid og sammenligner jeres li-
ster.

Der er ingen ”hurtige fix” til
at finde lysten, den kan fre-
melskes gennem fælles snak-
ke, nærvær og aftaler, og må-
ske findes den som noget helt
tredje i forhold til, hvad I har
gjort før. Et aftalt møde med
massage – på et tidspunkt af
dagen, hvor I har tid og er fri-
ske - kan for mange være li-
ge så pirrende og tæt, som
sex, eller måske ende med
noget seksuelt?
Held og lykke med hinanden.
Kærlig hilsen
RikkeSend 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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