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Lars og Sus har været sammen i 15 år og 
har to små børn sammen, men i sengen 
var de blevet som fremmede for hinan-
den. De havde kun sex fi re-fem gange 

om året, og det var næsten kun i ferierne.
– Når vi endelig havde sex, føltes det akavet 

– det var en pligt, der bare skulle overstås. 
Jeg gjorde det udelukkende for at dulme den 
dårlige samvittighed over for Lars. Min lyst 
var næsten helt væk, og hvis den endelig stak 
snuden frem, kunne jeg lynhurtigt under-
trykke den igen, siger Sus. 

Lars forsøgte at følge alle de gode råd om, 

hvordan man giver sin kvinde lyst. Han tog sin 
del af husarbejdet og huskede komplimenter 
og blomster. Men det gjorde bare nederlagene 
større, når Sus gang på gang alligevel afviste 
ham. Efterhånden havde han vænnet sig til at 
klare trykket på egen hånd, men det blev mere 
og mere sjældent, han havde brug for det. 

– Min sexlyst døde ud. Jeg følte mig mindre 
og mindre som mand, og min seksuelle selvtil-
lid havnede på nulpunktet, da jeg var blevet af-
vist tilstrækkeligt mange gange, siger Lars.

I sommerferien sidste år kulminerede hele 
situationen. Lars og Sus havde begge to en 

forventning om, at de skulle have sex, når de 
var fri for dagligdagens pligter.

– Men da vi lå der i sengen, kunne vi slet ikke 
fi nde ud af at røre ved hinanden – vi var som to 
fremmede, der var kommet alt for langt bort 
fra hinanden. Lars kunne ikke få rejsning, og 
jeg begyndte at græde, siger Sus.

Det var den oplevelse, der åbnede deres øjne 
for, at de blev nødt til at tage en samtale om 
deres forhold, hvis de skulle have en fremtid 
sammen. De savnede begge intimiteten og det 
nærvær, som sexlivet tidligere gav dem. 

Derfor søgte de hjæ lp hos sexolog V ivi 
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