
WWW.TIDENSKVINDER.DK 45

 Det sker i masser af parforhold: Hvor 
det før var kvinden, der udskød 
eller undgik sex med små, hvide 
løgne om menstruation, opvask 

eller ondt i hovedet, er det omvendte ved at 
være tilfældet: Nu er han den, der har mas-
ser af undskyldninger parat, når sengetiden 
nærmer sig: Arbejde, der skal gøres, en vigtig 
tv-udsendelse eller den klassiske hovedpine 
eller træthed. 

Der er prestige i at have et velfungerende 
sexliv, og der er prestige i at være en kvinde, 
som manden ikke kan holde fi ngrene fra. 
Derfor har de færreste lyst til at fortælle, at 

han vender sig bort eller har undskyldninger 
parat, når man har gjort sig lækker og lægger 
op til lir.

En nyere undersøgelse har vist, at problemet 

med mindre lyst hos manden var aktuelt for 
16 % af de kvinder, som deltog. Det er ikke så 
få endda – og a lligevel hører vi så sjældent 
om det.

Derimod er det ikke tabu at fortælle om den 
omvendte situation, når manden – den evige 
jæger – ikke kan få nedlagt kvinden så ofte, 
som han kunne ønske.

Et skamfuldt problem for begge
Når manglende lyst hos manden er så omgær-
det af tavshed, skyldes det først og fremmest 
skam – og ikke kun mandens skamfuldhed, 
men i høj grad også kvindens.

En k vinde, h vis ma nd i kke 
begærer hende, v il omgående 
kaste skylden på sig selv. Hun 
er nemlig også opdraget til, at 
hun som kvinde skal være den 
eftertragtede – den, der har lov 
til at begrænse og afvise man-
dens sexlyst. Når hendes mand 
ikke længere efterstræber hendes 
gunst, vil hun derfor begynde at 

betragte sig selv som usexet og frastødende. 
Langsomt begynder hendes tro på egen kvin-
delighed at smuldre, og selvtilliden daler.

Manden skammer sig over ikke at kunne 

Der er prestige i at have 
et velfungerende sexliv, og 
der er prestige i at være en 
kvinde, som manden ikke 

kan holde fi ngrene fra
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