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Har din partner fået kønsvorter, er det ikke nødvendigvis ensbetydende 
med utroskab. Arkivfoto

Kønsvorter i 
sommer-
varmen

Jeg har kendskab til 
én, der ikke havde haft 
sex med nogen i to år, 
og så fik vedkommende 
pludselig et udbrud af 
kønsvorter. De havde 
altså ligget i 
slimhinderne i to år, før 
de kom til udbrud.
FRA BREVKASSEN

”Til sexologen i 
brevkassen
Jeg har et spørgsmål til dig.
Min kæreste har her i som-
merferien pludselig fået køns-
vorter. Det startede med, at
det kløede, og vi kunne se
nogle små hvide slags vorter
på hans penis.

Han gik til læge og fik at vi-
de, at det var kønsvorter. Han
bliver nu behandlet for dem.
Jeg er heldigvis ikke blevet
smittet. Men det er 1½ år si-
den, vi blev kærester og han
siger at han ikke har været
sammen med andre, mens
han har kendt mig.

Kan det passe? Kan han ha-
ve fået dem på en anden må-
de for eksempel ved at sidde
på et toiletbræt eller andet?

Kan jeg tro på ham, når
han siger, at han ikke har væ-
ret mig utro?
Hilsen tvivleren

Hej Tvivler
Kønsvorter eller kondylo-
mer er en køns- eller sexsyg-
dom, der er ret almindelig i
Danmark, og som 10 pro-
cent af befolkningen vil få
på et tidspunkt i deres liv. De
kan være ret generende, bre-
der sig hurtigt og smitter
meget. Så det er godt, at I har
fundet ud af det hurtigt, og
at han har været til læge og
har fået behandling, før det
havde bredt sig alt for me-
get, og inden du også fik
dem.

Men de kan faktisk ligge i
kroppen i ret lang tid efter
smitte, før de kommer i ud-
brud. Oftest ser man, at de

kommer i udbrud indenfor et
års tid – men man ser sjæl-
dent, at der kan gå op imod to
år, før de viser sig.

Jeg har kendskab til én, der
ikke havde haft sex med no-
gen i to år, og så fik vedkom-
mende pludselig et udbrud af
kønsvorter. De havde altså
ligget i slimhinderne i to år,
før de kom til udbrud.

Din kæreste kan derfor
godt være blevet smittet før, I
blev kærester, og det er vig-
tigt, at han opsøger tidligere
partnere eller kærester, for at
fortælle dem, at de skal være
opmærksomme, hvis de ople-
ver symptomer på kønsvor-
ter.

Man får ikke kønsvorter af
at sidde på et toilet, hvor én
med kønsvorter har siddet.

Vær også opmærksom på,
om du måske alligevel kan
være blevet smittet, og det
først viser sig senere.

Du kan læse mere om
kønsvorter, symptomer og
behandling på www.sexlini-
en.dk
Sommerhilsener
fra Rikke

Det Danske Ungdoms Brass Band kan søndag eftermiddag den 22. au-
gust opleves i en koncert i hallen ved Haahrs Skole. Pr-foto

Musiktalenter giver gratis koncert
SVENDBORG: Danske Ungdoms Brass Band (DUBB) indtager
Svendborg i weekenden den 20.-22. august, hvor man afhol-
der weekendsamling med masser af hårdt arbejde og musi-
kalske oplevelser.

DUBB er Dansk Amatør-Orkesterforbunds (DAO) flagskib
inden for talentudvikling af unge messingblæsere og
slagtøjsspillere og kun de allerbedste instrumentalister
kommer igennem nåleøjet og får en af de eftertragtede plad-
ser i orkestret, en slags U21-landshold for musikere.

Orkestret, som samles fire gange årligt, er et tilbud til de
unge talenter om en seriøs mulighed sammenspil ved siden
af den øvrige musikalske undervisning på landets musiksko-
ler, konservatoriernes grunduddannelse, i garder og ung-
doms-og amatørorkestrene.

Peder Most Garden er i forbindelse med samlingen i
Svendborg behjælpelige med det praktiske såsom slagtøj,
booking af øvelokaler, madlavning osv. Vores lokale garde
har gennem årene ”leveret” adskillige musikere til orkestret,
og aktuelt medvirker Peter Bang på kornet og Lærke Mai
Larsen på basun

DUBB afslutter weekenden med en koncert søndag d. 22.
august kl. 14 i Haahrs Skoles hal.

- Kom og smør øregangene med lækker og spændende
messingmusik - der er gratis adgang, fortælles det i en pres-
semeddelelse.

Phisters Kartel fra Sydfyn giver koncert på Lilletorv i Svendborg den 20. 
august. Pr-foto

Sommermusik med Phisters Kartel
SVENDBORG: Phisters Kartel, lokalt orkester, som kan opleves
på Lilletorv i Svendborg den 20. august, spiller pop med ud-
kant, og her er, hvad dét handler om:

- Fem mand, tæt på de tres, hver med temmelig mange års
erfaring i alle mulige bands, spiller musik, de kan lide, skre-
vet af en forsanger med en forbløffende evne til at lave san-
ge, der hænger godt fast, forklares det i en pressemeddelelse.

I foråret udkom gruppens album ”Everybody Knows”
med varieret musik. Nogle numre er på engelsk, andre er på
dansk, og stilen spænder fra country til natklub jazz over lat-
in til ballader samt klassisk rock – hver især stilsikkert hånd-
teret.

Phisters Kartel består af Brian Jensen (guitar og sang),
Thomas Buhl (trommer), Michael Raunholst (keyboards),
Erling Jeppesen (bas) og Peter Hesseldahl (guitar).

Arrangementet er for alle og finder sted den 20. august
klokken 15 på Scenen på Lilletorv.

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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