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I efterårene 2013-2014 afholdt Mette Hyldgaard Skovmose & Mette Kold to gange et workshopforløb á 4 
mødegange for 12-15 kvinder. Brochuren så således ud (forside til højre, bagside til venstre): 

 
Opslag: 
 

 

Det nordiske kvindeliv i balance  
Relax in to your own nature  
 

 
 

Det NordiskE kvindeliv  
i balance  
et workshopforløb om at udnytte dit  
fulde feminine potentiale   
 

TEMAER&FOR&WORKSHOPPEN&

CYKLUS: Brug din cyklus som en 
ressource; lær at udnytte de forskellige 
energier i løbet af måneden. 

NYDELSE OG LYST: Nydelse og lyst forener 
dig med din livskraft og har store fysio-
logiske konsekvenser for en kvindekrop - 
både når de er til stede og når de mangler.  

VISIONER OG MÅL: Vi kan have en tendens 
til at sætte os rigide mål. Bliv mere klar 
over, hvad essensen af dine visioner er og 
opnå dem med nydelse.  

ET AUTENTISK LIV: Hvad vil det sige for dig 
at leve et autentisk liv? Det kræver mod 
nænsomhed og tålmodighed at arbejde på 
denne måde. Workshoppen understøtter og 
løfter dig på denne rejse.  

 

 

 
 

En workshop ledet af Mette Kold og Mette Hyldgaard.  
Se www.mettekold.dk og www.mettehyldgaard.dk.  
Tilmelding på: mettekold.time2be@gmail.com eller Mette@retning.dk 

 

 

 

Relax in to your own nature ... 
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Til workshopforløbet skrev vi nogle artikler, samt udarbejdede en del refleksionsark, ligesom at vi mellem hver 
mødegang ugentlig skrev inspirationer til, hvordan man kunne arbejde med månedens fokus. Denne pamflet 
vil samle essenserne fra kurset, hvad angår de specifikt kvinderettede emner. 

Under temaet cyklus har Mette Hyldgaard Skovmose skrevet artiklen Om 
cyklus - at sige ja til totaliteten i livet. Artiklen beskriver maskulin-feminin 
balance og de 4 faser i den månedlige rytme; hvad kroppens og sindets 
behov er på de forskellige tidspunkter af cyklussen. Mette Kold har skrevet 
en oplevelsesbaseret artikel, Et flow gennem en cyklus, hvor hun nøje har 
fulgt sin egen rytme gennem en måned. 

Under temaet nydelse og lyst har Mette Hyldgaard Skovmose skrevet artiklen 
Det dernede, der beskæftiger sig med den kvindelige seksualitet, 
kønsorganernes benævnelse og potentiale. Mette Kold har interviewet to 
kvinder om Overgangsalder og seksualitet; kvinderne lover læseren, at det 
bliver bedre og bedre. 

Således fremstod det visuelt på hjemmesiden, da vi holdt forløbet:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos: Shutterstock. Mette Kold  

Side 5 Side 19 Side 17 Side 10 

Side 4 Side 15 

 
 
Mette Hyldgaard Skovmose 



	 4	

 
 
  

	

CYKLUS 
	



	 5	

OM CYKLUS - 
AT SIGE JA TIL TOTALITETEN I LIVET 

 
Af Mette Hyldgaard Skovmose 

 
 

”We can reclaim the wisdom of the menstrual cycle by tuning in to  
the cyclic nature and celebrating it as a source of our female power.  

The ebb and the flow of dreams, creativity and hormones  
associated with different parts of the cycle offer us profound  

opportunity to deepen our connection with our inner knowing.” 
Dr. Christiane Northrup, ”Womens Bodies, Womens Wisdom” 

 
 

Cyklus er den mest grundlæggende 
struktur eller orden, der findes omkring os. 
Vi kan se cyklussen i årstidernes skiften og 
i tidevandet, der skifter mellem ebbe og 
flod. Men den findes også i form af den 
kvindelige menstruationscyklus. Og lige 
som naturen har skiftende energier og 
opgaver, så er den kvindelige cyklus 
indrettet på samme måde.  
 
 

Det feminine og det maskuline 
 
Man kan sige, at vi som mennesker indeholder 
både de feminine og de maskuline aspekter. Går vi 
ned på celleniveau, når et menneske bliver til, så 
består det af et æg fra kvinden og en sædcelle fra 
manden. Og sædcellen er maskulin i sin essens, 
den er målrettet, og den er styret af en mission om  
at nå først hen til dette æg. I mange år har man 
betragtet sædcellens rejse hen til ægget ud fra et 
maskulint synspunkt – et darwinistisk synspunkt - 
hvor den stærkeste sædcelle overlever, og den der 
kommer først, gennemborer ægget. I dag hælder 
man mere til en teori om, at det ikke er en krig 
mellem det maskuline og det feminine, men mere 
et samarbejde. Ægget venter, det er hvilende og 
modnende, det har viddeopmærksomhed, og det 
venter på det rette øjeblik. Når sædcellerne når 
frem, er det ikke nødvendigvis den, der kommer 
først, der kan være flere, der må vente udenfor. 
Men ægget er tålmodig og hvilende og lukker kun 
den sædcelle ind, som er godt for det. Det giver et 

fundamentalt anderledes billede af det feminine,  
 
det er ikke underkuet og eftergivende, men i en  
ventende, modende og hvilende tilstand, lukker 
ægget det ind, som det har brug for og lader det 
passere, som det ikke har brug for.  
Det giver en hel anden power til det feminine, som 
ikke er så kendt for vores kultur. For som udgangs-
punkt er de maskuline værdier blevet mest værdsat 
i vores kultur. Det er ofte sådan, at det vi forbinder 
med det feminine ikke værdisættes. Det er som om, 
vi skal være i gang for at blive værdsat. Vi har 
ordsproget: du skal yde, før du kan nyde, som 
fremelsker den position. Og derfor har det cykliske 
også lidt trange kår i vores kultur – eller det vil sige 
dele af vores cyklus. Nemlig den del, hvor vi har 
brug for at gå ned i gear, hvor vi har brug for at 
være mere indadvendte.  
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Den kvindelige cyklus 
 
Første fase 

Dette er fasen lige efter menstruation. Det er her 
ægget påbegynder sin modning. Vi forbereder os 
på at skabe noget. Her er vores energiniveau højt, 
og vi er udadvendte. Det er på dette tidspunkt, vi 
kan være mest kreative. Det er på dette tidpunkt, vi 
får de gode ideer, det er et godt tidspunkt at 
udtænkte nye projekter, hvis man kan planlægge 
efter det.  

 
Anden fase 

 
 
Det er ægløsningsperioden, her er energiniveauet 
også højt, og vi har gode kommunikations-
egenskaber på det her tidspunkt. Her er vi meget 
receptive og fertile og taler vi på celleniveau, så er 
vi jo netop frugtbare, fordi det er her, vi kan blive 
gravide. Men det kan også overføres på vores liv 
generelt, for vi er også modtagelige over for 
omverdenen og for at skabe frugtbare samtaler og 
relationer. Det er ofte på dette tidspunkt sexlysten 
er størst.  

 
Tredje fase  
Energiniveauet falder, og vi har brug for at vende 
os mere ind ad. Vi kan bedre arbejde med rutine-

opgaver, og vi har ikke lyst til så mange nye input. 
Det er denne fase i cyklus, hvor vi kan se tilbage 
og reflektere. Det er her, vi begynder at udskille det 
æg, der ikke blev befrugtet. Vi skal til at rense ud, 
revitalisere og transformere os og begynde på ny. 
Men det er også her, man har mulighed for at kigge 
indad. Hvad har jeg skabt i mit liv? Hvad er 
frugtbart for mig? Hvad skal jeg give slip på? Hvad 
har jeg lyst til at modtage og tage ind? Hvad har jeg 
lyst til at give slip på? Lige inden menstruation 
falder energien, livskraften, vi skal til at give slip på 
ægget. Og dette energiniveau inviterer til indad-
vendthed og eftertænksomhed.  

 
 

Fjerde fase 

 
Menstruationsfasen. Igennem historien har man 
betragtet denne del af cyklus på forskellig vis, lige 
fra et helligt tidspunkt, hvor kvinder får mulighed for 
at trække sig tilbage, til noget urent, til noget som 
skal gemmes væk og ellers ikke noget, man skal 
lade sig mærke med. Det er på dette tidspunkt i 
cyklus, at kroppen giver slip, den renser ud, og har 
som udgangspunkt brug for hvile og for at foretage 
sig så lidt som muligt. Ideelt set skal du prioritere 
dig selv først i denne periode, lave så få aftaler som 
muligt og lave så lidt som muligt.  
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Her har en kvinde sat billede på årstidernes skiften – der samtidig er et billede på menstruationscyklussen: 
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Tredje fases potentiale: 
 

Væggen mellem vores 
bevidste og ubevidste er 

tyndere, så der er en 
tæt kontakt mellem 

vores indre viden om, 
hvad der giver mening i 
vores liv uden for. Det er 

her vi er modtagelige 
overfor intuitive 

beskeder fra vores 
indre. 
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Om menopausen  
På et tidspunkt holder cyklussen op for den enkelte 
kvinde, og i vores kultur er det ikke en periode vi 
hylder, men en periode, som samfundet og 
lægevidenskaben langt hen ad vejen sygeliggør. 
Der er meget lidt fokus på det vækstpotentiale, 
som ligger i denne periode. Når menstruations-
cyklussen stopper, så bliver flowet mere stabilt, og 
der en enorm power gemt i denne stabilitet. Man 
er mere i direkte kontakt med intuition og visdom, 
som en kvinde i cyklus kun er i kontakt med i løbet 
af cyklus. I den gamle keltiske kultur sammenligner 
man den unge jomfru med en blomst, moderen 
med frugten og den modne kvinde med et frø. 
Denne måde at betragte kvinden på, kommer også 
til udtryk i form af den keltiske gudinde Brigit, som 
er en treenighedsgudinde, som på én gang 
indeholder disse tre aldre. Frem for at betragte 
kvindelivet som en nedadgående spiral, hvor alt 
ting stopper ved menopausen, sættes her et helt 
andet kvindesyn i spil. Den modne kvinde 
indeholder det hele – hun er en ”maggi-terning” af 
sensualitet, ungdommelighed, hun er moderen, 
men hun er også viis, fordi hun har livserfaring.   

Gå på opdagelse i din egen 
cyklus; at sige ja til totaliteten 
af din natur  
Ved grundlæggende at acceptere og værdsætte 
din cyklus og ved at byde alle dele af din cyklus 
velkommen, kan du skabe større balance i dit liv, 
og du kan undgå eller mindske gener, som man 
normalt forbinder med cyklus. Den måde du 
gennemlever den nuværende cyklus, danner 
fundamentet for din næste cyklus. Måske skal du 
først til at lære din cyklus at kende og blot 
registrere de forskellige typer af energier og 
følelsesmæssige tilstande, der er til stede i løbet af 
cyklus. Måske har du ikke længere en 
menstruationscyklus. Måske står du lige før 
menopausen. Under alle omstændigheder giver 
det mening at tune ind og finde din egen rytme, at 
mærke efter om der er tilstande og energier, du 
accepterer bedre hos dig selv end andre.     
 
Artiklen er skrevet med inspiration fra: 
”Womens Body, Womens Wisdom” af Dr. Christiane 
Northrup. 
”Et sprog for det kvindelige” af Neel Fasting. 
”Kvinden i Shamanens krop” af Barbara Tedlock.
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ET FLOW GENNEM EN CYKLUS 
Af Mette Kold 

 

 
 
 
I artiklen tages du med, dag for dag, 
gennem en fuld cyklus. De fysiske 
oplevelser, kroppens medleven, mod-
stand, seksualiteten og blødningen, og de 
følelsesmæssige fluktuationer, som de 
typisk er gennem en cyklus. 
 
Det er min oplevelse, at vi kvinder taler meget lidt 
om, hvordan vi oplever vores menstruationscyklus. 
Videre at de fleste har et temmelig distant forhold 
til menstruationen; den skal bare overstås. Man 
propper en tampon op i underlivet – og lukker 
øjnene, når man tager den ud. Jeg er helt uenig i 
den distance. Cyklussen er så grundlæggende og 
væsentlig del af vores liv, at vi behøver være tæt 
forbundet med den. Vi må kende til vores cirkel, og 
vi må tage de fornødne og egenomsorgsfulde 
hensyn gennem processen. Gør vi det er 
belønningen klar: Frem for at være gidsler i vore 
hormoner, udnytter vi at leve optimalt i de 
forskellige dele af cyklussen. I nogle perioder er vi 
indadvendte, og så er det tid til fordybelses-
aktiviteter eller hvile. I andre perioder er vi 
udadvendte og dynamiske, og hér skal der 
præsteres. Og seksualiteten har sine muligheder 
og begrænsninger i de forskellige dele af 
cyklussen. 
 
 

 

Dag 1 
Hvor STARTER cyklussen egentlig? Medicinsk, 
når man skal udregne en graviditet, så er første 
dags menstruation også første dag i cyklussen. Og 
det matcher vist også meget godt min følelse. Når 
menstruationen starter, så er det som om en 
ophobning af energi, centreret i underlivet, slippes 
løs, og der kommer flow. Jeg har en kort 
blødningsperiode, 3 dage, en blid og jævn strøm, 
der er overskuelig og føles behagelig.  

Den første dag mærker jeg mest til den, fordi en 
spænding rumsterer rundt i kroppen som en slags 
sitren, hvis ikke jeg mentalt flyder med i kroppens 
strømning nedad. Kroppen har brug for at skifte 
mellem høj aktivitet, der tager spændingstoppen, 
og hvile hvor jeg koncentrerer mig om både at give 
fysisk og mentalt slip. Det sker ikke af sig selv 
endnu. Den mentale given slip er meget befriende, 
fordi det er som om en spænding inde i mit achia 
center, midt mellem øjenbrynene, inde midt i 
hovedet, slipper. Men den tilendebringes først, når 
ægget kommer ud. Mellem ½ og 1 døgn inde i 
processen mærker jeg en slags knude i min lænd, 
der pludselig løsner sig. Så ved jeg, at det ikke 
befrugtede æg skubbes ud.  

Jeg har gjort det til en vane at hylde min krop for 
dens regelmæssighed og villighed og formåen 
med hensyn til at kunne skabe liv, så jeg går altid 
på toilettet, når jeg mærker, at ægget er skubbet 
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ud. En lille slimagtig dybrød masse på 1 x 2 cm 
ligger i bindet. Dér kunne barnet have været. Men 
det er fint, at der ikke er noget barn, for jeg har 3 
skønne unger. At kigge på det æg bekræfter min 
biologiske levendehed og reproduktionsevne. Jeg 
er mig bevidst, at dén evne er i sit efterår, fordi jeg 
er 46 somre gammel. 

 
Jeg har haft en cyklus siden jeg var 13. Den har 
altid været nem for mig, blødningen kort. Men den 
har også på ubønhørlig vis vist mig mine ubalancer. 
Da jeg var 18 og i et års tid tog p-piller og som 19-
årig lige ville se, om jeg havde en fin cyklus, så 
kom den slet ikke tilbage. I mere end 2 år 
menstruerede jeg overhovedet ikke. Det var bl.a. 
fordi p-pillerne havde prikket til mit fine apparatur 
og bragt det ud af dúr. Med dét har jeg altid følt mig 
meget sensitiv. En anden grund til, at cyklussen 
udeblev var, at jeg dengang lagde for meget vægt 
på hård motion, fedtfri vegetarisk kost og stræbte 
lige en tand for meget på min uddannelse. Jeg var 
altid på vej, altid en lille smule ængstelig, lidt for 
meget i kontrol med alting. Jeg vejede ikke radikalt 
for lidt, har aldrig haft en spiseforstyrrelse, men 
KONTROL var dog et kodeord i mit liv i de år.  

 

 
Så østrogenet, der er synonymt med flow og 
kvindelig levendehed, fik ikke rum nok til at blive 
produceret i tilstrækkelig grad.  

Hormonmålinger konstaterede for lidt østrogen og 
for meget testosteron, det mandlige kønshormon. 
Ubalancen i mit mentale og aktive liv viste sig med 
andre ord ubønhørligt i kroppen. 

Efter et par år kom cyklussen heldigvis igen. Jeg 
kunne nærmest mærke, hvordan min krop blev 
mere hvilende, mere feminin igen. Det der satte 
det i gang var bl.a. lægens konstatering af, at jeg 
kunne formentlig aldrig få børn ad naturlig vej. Gu 
vil jeg ha’ en krop, der skal kunne lave børn, 
tænkte jeg! Yogaen og meditationen, der skabte 
blidhed og flow i kroppen igen, kom til at fylde 
væsentlig mere i mit liv. Jeg begyndte at spise 
mere fedt, det føltes godt og nærende i kroppen. I 
det hele taget slap jeg en del af madkontrollen og 
de andre former for kontrol og lod livet mere folde 
sig ud i sit eget tempo. Indtil da havde jeg altid haft 
travlt med at performe og være et skridt foran de 
andre og mig selv. 

Når man har været foruden sin cyklus, så bliver 
man taknemmelig ved at have den. Sådan er vi 
mennesker jo temmelig tåbelige. Nogle gange skal 
vi miste noget, før vi for alvor værdsætter og 
anerkender det i vores liv. Jeg blev dér som 21-
årig taknemmelig for menstruationens 
tilbagevenden – og har været det lige siden. 
Menstruation harmoniserer, og den er et udtryk for 
levendeheden.  
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Tilbage til cyklussen, dag 2, ægget slipper. Så er 
der kun tilbage at ”bløde af” i en dag eller to. Så 
føles underlivet fuldstændig afspændt og renset. 
Jeg føler mig altid ultra, ultra ren og i balance på 
dagene 4 til 8. Maven helt flad.  

Også ro i seksualiteten. Den behøves ikke, men 
hvis vi er sammen, så er det blid, rolig og kærlig 
intimitet. Mon det er sådan det bliver, når sidste 
æg har forladt kroppen og den går i menopause?? 
Jeg kan godt have elskov som kærlighedsakt, men 
behøver fysisk set ikke sex i de dage.  

 

Dag 10 
Omkring dag 10 begynder kroppen igen at 
markere sig. Ægløsningen er på vej. Jeg får en 
sexlyst så stor i dagene 10 til 18. Kroppen råber 
om at blive befrugtet. Min mand er glad for den 
periode, hvis han er tilstede. Uanset hans 
tilstedeværelse eller ej, så er det i den periode, jeg 
udforsker energierne. Kundalinien, tydeligst 
mærket i andet chakra, springer helt af sig selv. 
Jeg har store kræfter til intenst arbejde, hårdt 
arbejde, hård sport. Jeg sprudler. Holder jeg 
foredrag i den periode, så er der power på den. 
Har trang til spontane grineflip. Men har jeg for 
travlt, bliver det til aggressivitet, fordi: Stor energi i 
flow bliver til glæde. Stor energi i kontrol bliver til 
aggressive impulsgennembrud. Øv for det, når 
kundalinien ikke bruges rigtigt. Men hold op hvor 
er livet stort og smukt, når den bruges rigtigt! 
 

 

Dag 20 
På omkring 20-dagen aner jeg en brystspænding. 
Min sexlyst flytter sig fra andet chakra og kravler 
ligesom op i kroppen. Hvor underlivet var centrum 
fra dag 10-18, bliver brysterne nu centrum. I 
dagene 20-28 giver udløsninger balance og 
harmoni længere oppe i kroppen, specielt i 
hjerteområdet. Er mit hjerte lukket eller i en eller 
anden form for frustrerethed, så løsner det vældig 
meget dér mellem skulderbladene og i det øvre 
åndedræt at få balanceret energien. Formår jeg 
ikke at sætte flow i energien, så er det i denne uge, 
at familien får de tærsk, de fortjener. Ubalancer i 
relationerne mærkes tydeligst i hjertet, og er der 
ikke kontakt eller anden form for lukkethed med 
mine kære, udnytter de mig eller sover de mentalt, 
så bliver jeg en furie, trold op af æske. Nogle 
kalder det pms. Men det er slet ikke kun det. Det 
er simpelthen, som den lille prins siger det, at med 
hjertet ser man klart. Jeg mærker ubalancerne 
som sitren i hjertet, spænding mellem skulder-
bladene. Jeg mærker det, der trænger til at bliver 
ryddet op i. Og jeg får ryddet op. Var min elskede 
taktisk, så var det i dén uge, at han gav mig øvre 
ryg massage og nuldrede mig i nakken, for så ville 
han blive knuselsket og forkælet i et omfang, han 
ikke har fantasi til at forestille sig.  
 

 
 
Dag 27 
Aftenen før menstruation har jeg tiltaget mig en 
behagelig vane over årene. Jeg drikker for det 
meste et glas rødvin, også selvom det er hverdag. 
Det er som om rødvinen faciliterer flowet, faciliterer 
det lille ’blob’, der fortæller mig, at nu er det 
ubefrugtede æg startet på sin rejse ud. 



	 13	

Fortidskvinderne hyldede den kvindelige cyklus. 
Indianerne tilpassede deres adfærd efter deres 
cyklus.  Skulle vi moderne kvinder mon ikke 
begynde at ære vores cyklus igen? På en måde, 
som passer ind i det liv, der leves i dag? Jeg 
bedriver mine små ritualer helt i smug, så ingen 
opdager min hyldest til ægget og min kontakt med 
kundalinien mm.  
 

 
 

Men det kunne være fantastisk at dele nogle af 
ritualerne med andre kvinder! Det kunne være 
befriende, hvis man på jobbet kun sige, hvornår 
man høj-performer udadtil, og hvornår man er 
mere til indadvendte administrative opgaver. 
Koncentrationsevnen, i alle dens nuancer, er 
forskellig på forskellige tidspunkter i cyklussen.  
På den anden side, så tager mange kvinder p-piller. 
Godt nok kalder de deres 28 dages periode 
for ”cyklus”, men det har jo ikke noget med det at 
gøre. Kroppens naturlige flow er sat ud af kraft. 
Jeg forstår godt, at man gerne vil være sikker på 
ikke at blive gravid, men hvor er det dog synd, at 
man ikke lever med sin ”rigtige” krops naturlige 
smukke flow. 
 

Prævention? 
I en kort periode efter vort 3. barns fødsel prøvede 
jeg p-piller, efter 18 års pause. Men jeg kunne ikke 
ha’ det i min krop! Det føltes som om et slør blev 
lagt hen over den. Jeg kunne ikke mærke min lyst. 
Udløsninger føltes mekaniske. Jeg havde 
væskeophobninger i kroppen. Allervæsentligst, så 
jeg mistede en del af min sensitivitet, der er hele 
mit indre kompas for væren, gøren og laden. Så 
de blev droppet efter 3 måneder. Denne gang kom 
cyklussen heldigvis prompte igen, den opførte sig 
faktisk lidt fornærmet og lavede nogle irriterede 
smertevrid i mit underliv den første måned, jeg 
havde menstruation, hvilket jeg ellers normalt ikke 
har. Allerede ved anden cyklus mærkede jeg ikke 
nogle efterveer overhovedet. 

Jeg har også prøvet spiral, men min krop 
formåede at skubbe den ud. Den ville ikke ha’ den 
i sig. Så er der desværre kun besværlige præven-
tionsmetoder tilbage: Nogle få ”sikker sex” dage, 
mange dage med enten pessar eller kondom. Men 
sådan må det så være. Indtil den dag, hvor der ikke 
er flere æg tilbage. Sikke fri jeg bliver i 
seksualadfærden igen så J. 

 

En cyklus-logbog 
Jeg er bevidst om, at dette er MIN oplevelse, mine 
holdninger. Der er nogle generelle mønstre, som 
vi kvinder er underlagt, men på oplevelsesplanet 
er det forskelligt fra kvinde til kvinde. Og der skal 
selvfølgelig være plads til forskellige værdier og 
holdninger. Jeg vil derfor opfordre alle kvinder til, i 
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et par måneder eller 3, at lave sig en logbog over 
cyklus, hvad angår:  
 
- Kropslig tilstand, hvad angår energi og 

spændthed 
- Motionslyst og faktisk udført motion 
- Seksualitet 
- Tankemæssig tilstand 
- Følelsesmæssig tilstand 
- Søvnkvalitet 
- Sult/mæthed og ’cravings’ madmæssigt set 
- Fordybelsesevne / koncentration / fokus 
- Udadvendt performanceevne / fokus 

Næste opgave er at få indrettet sig på en måde, så 
man ikke er slave af sine hormoner, men 
tværtimod udnytter hver periode for det, man bedst 
kan i den givne periode. Tilpasningen er udtryk for 
at tage ansvar, ikke blot for sig selv, men også i de 
relationer, vi eksisterer. 

Et sødt eksempel, jeg hørte fra en bekendt, der i 
pms-dagene har svært ved at styre sig, og er rigtig 
led og ked af det, hun har taget den konsekvens, 
at hun – af hensyn til sin mand – tager en lyserød 
t-shirt på. Så ved han, at det er tid at gå med 
fløjlshandsker! Humor er godt for mange ting. 

 

 
 

Hvis man har underlivssygdom 
Et forbehold at tage er, at nogle kvinder lider af 
voldsomme menstruationssmerter, og måske de 
har underlivssygdommen endometriose. Man 
anslår, at ca. 10% af alle kvinder har den, i mere 
eller mindre alvorlig grad. Hvis det er tilfældet, så 
forstås selvfølgelig, at man har et helt andet og 
negativt forhold til sin cyklus – og andre ting må 
gøres for at trives godt med sig og den. Måske 
endda medicinsk behandling; p-piller som 
behandlingsform, smertestillende medicin mm. 
 

Kropsfjendskhed eller balance – 
valget er dit 
Et argument for at forblive kropsfjendsk, jeg ikke 
tager for gode varer er, at nogle kvinder siger, at 
blod er ulækkert, lugtende, klumpende, løber i alt 
for mange dage etc. Alt det er tegn på en cyklus 
ude af balance; det er et signal om, at ens levevis 
trænger til at blive justeret. Man kan med den rette 
kost og væskeindtag, de rigtige former for motion 
og bevægelse, hvile og meditation, gøre rigtig 
meget for at normalisere sin menstruation, så den 
er kort, stort set smertefri og ikke lugter dårligt – og 
dermed blot er starten på en ny måneds-cirkel for 
én. 
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Temaet Nydelse og lyst handler om langt mere end 
det seksuelle.  

 
Med inspiration fra bl.a. Saida Deselet stilles 
spørgsmålet: Hvordan kan man overhovedet kan 
tænke på nydelse, når verden ser ud som den gør, 
når der sker så mange forfærdelige ting hver dag? 
Hvordan kan man så være så snæversynet blot at 
fokusere på sin egen nydelse? Saida vender 
argumentet på hovedet og spørger, hvordan kan 
du lade være med at fokusere på nydelse? - og 
kommer med spændende pointer bl.a. i artiklen 
her: 
http://www.thesucculencerevolution.com/why-
focus-on-pleasure 

I fri og forkortet oversættelse:  

Hvorfor vi ikke har tid til nydelse? Nydelse er 
forbundet med fritid – to ting der er sjældne for 
mange kvinder. Faktum er, at vi har meget arbejde 
at gøre, meget ansvar. Hvem har tid til nydelse? 
Hvem har ikke?  

Nydelse er en del af den måde vi oplever på som 
mennesker. Vi er designet til at flytte os hen mod 

nydelse og væk fra smerte. Vores krop fungerer 
simpelt hen bedre, når vi oplever nydelse frem for 
stress. Stress udmatter os. Stress gør os gammel 
før tid, den gør os kortluntede. Stress øger risikoen 
for sygdom for hvert øjeblik vi befinder os i 
stressfyldte tilstande. Så hvis vi virkelig tager det 
alvorligt – det der med at være der for andre, skal 
vi i virkeligheden begynde med at være der for os 
selv. Hvorfor tilbyde dem mindre end det bedste?  

Hvis vi giver fra et sted fyldt af modstand, mærkes 
det med det samme, også selv om man prøver at 
skjule det.  

Og bliver vi syge, skal dem vi holder af til at tage 
sig af os. Der er desværre alt for mange historier 
om børn, der alt for tidligt må tage sig af deres 
forældre. Hvis vi gør det, frarøver vi dem deres 
barndom. Den bedste måde vi kan blive ved med 
at være der for dem vi elsker, er derfor ved at tage 
vare på os selv, hvis vi for alvor skal have en 
positiv indvirkning på deres liv.  

Stress smitter. Har du nogensinde været i et rum 
med en stresset person? Det er umuligt ikke at 
mærke det – også kropsligt. Hvorfor? Fordi det 
nonverbale sprog vi kommunikerer med at en 
enorm påvirkning på andre. Den vi er og den måde 
vi er på, påvirker i høj grad andre. Har du ikke lyst 
til at tilbyde en anden inspiration end stress, for 
eksempel skønhed, velvære, lethed og kærlighed?  

Det er muligt for os alle sammen at give en rigtig 
kærlighedsgave: At fremstå strålende, som vi rigtig 
er.  

Vi har ikke rigtig noget at tilbyde, noget at tage af, 
hvis vi er stressede og drænet. Hvad er den mest 
værdifulde gave, du kan give? Det bedste af dig 
selv. Men hvad betyder det? 

Det betyder at være sund og fuld af udstråling på 
alle niveauer i dit liv.  
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DET DERNEDE 
Af Mette Hyldgaard Skovmose 

 

Overleveringer om kvindelighed... 
Engang for tusinde år siden uddannede kvinder 
hinanden gennem generationer. Den viden der lå 
gemt hos en voksen kvinde om, hvad det vil sige 
at være kvinde, blev overleveret til de unge piger. 
Små intime detaljer og beskeder blev hvisket, 
fortalt og vist. Overgangene -den første 
menstruation, moderskabet, menopausen – i 
kvindelivet blev fejret og manifesteret gennem 
ritualer. 

Disse overleveringer er mange steder gået tabt, da 
de patriarkalske religioners fremkomst medførte 
en fortolkning af den kvindelige seksualitet som 
farlig og ustyrlig. Ikke mange kvinder lærer af 
deres mor, af kvinderne i deres slægt, hvad 
kvindens natur og fulde potentiale består af. 
Hvordan hun er designet, og hvordan hun kan leve 
på en nydelsesfuld måde med sin seksualitet. 

  

Hvad kalder vi den?
Hvilke ord har vi fået af vores forældre og af vores 
samfund til at betegne vores kønsorgan? Mange 
små piger får ordet tissekone, som egentligt blot 
betegner en funktion, der på ingen måde betegner 
organet til fulde. Så har vi ord som fisse og kusse, 
der for nogen kan synes rå og måske lidt 
grænseoverskridende, mens de for andre fungerer 
fint. Dog har de betegnelser vi har til rådighed en 
tendens til at give denne del af kvindekroppen et 
noget nedsættende skær. Tag nu et ord som 
vagina, som betyder skede, der igen betyder 
hylster. Et hylster er som ofte det, der omgiver, 
noget der har værdi – og tillægges med denne 
betydning altså ikke værdi i sig selv. (Vi skal faktisk 
frem til midten af 1800-tallet inden man i 
videnskaben opdager det kvindelige æg, indtil da 
gik man ud fra, at manden plantede sit ”frø” i 
kvinden, som igen blot var et hylster, en slags 
opbevaring for barnet). For slet ikke at tale om ord 
som skamlæber og skamben. 

 Nogle gange kan man med fordel låne ord, der 
ikke har knyttet negative følelser og tunge 
medbetydninger til sig. Et sådant ord kunne være 
YONI. Ordet stammer fra sanskrit og er en 
betegnelse for det kvindelige kønsorgan. For 
hvordan kan vi få et fortroligt og nydelsesfuld 
forhold til noget, vi næsten ikke har et sprog for? 
Eller i hvert tilfælde ikke et sprog, som 
værdisætter Hvilke ord har vi fået af vores 
forældre og af vores samfund til at betegne vores 
kønsorgan? Mange små piger får ordet tissekone, 
som egentligt blot betegner en funktion, der på 

ingen måde betegner organet til fulde. Så har vi 
ord som fisse og kusse, der for nogen kan synes 
rå og måske lidt grænseoverskridende, mens de 
for andre fungerer fint. Dog har de betegnelser vi 
har til rådighed en tendens til at give denne del af 
kvindekroppen et noget nedsættende skær. Tag 
nu et ord som vagina, som betyder skede, der 
igen betyder hylster. Et hylster er som ofte det, 
der omgiver, noget der har værdi – og tillægges 
med denne betydning altså ikke værdi i sig selv. 
(Vi skal faktisk frem til midten af 1800-tallet inden 
man i videnskaben opdager det kvindelige æg, 
indtil da gik man ud fra, at manden plantede sit 
”frø” i kvinden, som igen blot var et hylster, en 
slags opbevaring for barnet). For slet ikke at tale 
om ord som skamlæber og skamben. 

 Nogle gange kan man med fordel låne ord, der 
ikke har knyttet negative følelser og tunge 
medbetydninger til sig. Et sådant ord kunne være 
YONI. Ordet stammer fra sanskrit og er en 
betegnelse for det kvindelige kønsorgan. For 
hvordan kan vi få et fortroligt og nydelsesfuld 
forhold til noget, vi næsten ikke har et sprog for? 
Eller i hvert tilfælde ikke et sprog, som 
værdisætter det kvindelige kønsorgan – et sprog 
som vi føler er vores eget. Vi har brug for ord, 
som vi føler er vores. 

Hvilket ord føles rigtig for dig? 
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For mange kvinder er yoni ikke en del af kroppen, 
vi tager ejerskab over, det kan næsten synes som 
om, at kæresten, manden, gynækologen ved mere 
om, hvordan vi ser ud, hvor de forskellige dele er 
placeret, og hvad de kan bruges til. Der rettes ikke 
megen opmærksomhed mod dette område, 
hvorfor mange af os heller ikke udnytter alt den 
visdom, sensitivitet og nydelse, der er knyttet til 
området. For at dette kan ske må området 
kultiveres, det må genopdyrkes, og det sker kun, 
hvis vi retter vores opmærksomhed til vores yoni. 

Hvilket sprog kan vi bruge, når hun 
benævnes? Hvordan ser hun ud? 
Hvordan er det at røre ved de forskellige 
dele? Hvad giver mig nydelse? Måske er 
noget rart på forskellige tidspunkter i 
cyklus? Hvad har jeg lyst til at lukke ind og 
hvad har jeg ikke lyst til at lukke ind? Hvad 
er frugtbart for mig og hvad er ikke 
frugtbart?

 

 

  
Artiklen er skrevet med inspiration fra: 
Seksualitet, selvudvikling og tantra – en vestlig vej. Af Neel Fasting 
Emergence of the Sensual Woman – awakening Our Erotic Innocence. Af Saida Désilets, PhD. 
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OVERGANGSALDER OG SEKSUALITET 
Af Mette Kold 

	
Enhver kvinde i 40’erne bliver fra tid til anden 
mindet om, at fertiliteten er svindende. En ny 
fase, overgangsalderen, venter et eller andet 
sted forude, inden for de næste 10 år. De 
omtaler, man typisk støder på, er noget om 
hedeture og nedsat sexlyst og skedetørhed. Jeg 
er 47, men fortrængte indtil for nylig øjnene for 
denne kommende alder, der om noget i vores 
kultur betegnes som »nedlukning«. Men nu er jeg 
mere fortrøstningsfuld… 

 

Scene 1: En konference arran-
geret af medicinalindustrien 
Jeg var på en medicinalindustri-arrangeret 
konference, primært for læger, så jeg var i høj 
grad ”den fremmede”. Og følte mig også i den 
grad som placeret på en fremmed planet, hvad 
angår de værdier, der ikke blev diskuteret, men 
som for mig at se var dybt problematiske. 
Der var f.eks. et oplæg om p-piller. En kvindelig 
læge dristede sig til at sige: ”Jeg har ind i mellem 
yngre kvinder, der klager over, at deres 
seksualitet er blevet dårligere, efter de er begyndt 
på p-piller. At de ikke kan få orgasme, og / eller 
at deres udløsning er mere mekanisk i det. Altså: 
Er der undersøgelser om seksualitet og p-piller?” 

Forskeren, der var i gang med at fremlægge, 
tænkte næppe dybere over, hvad hun 
svarede: ”Hverken politikere eller medicinal-
industri er interesserede i at vide, hvis seksua-
liteten skulle blive påvirket negativt af p-piller. For 
vi er jo alle interesserede i, at de unge kvinder 
bruger sikker prævention.” 

Dvs. hvis vi kvinder i den fertile alder får en 
dårligere seksualitet pga. hormontilskud, så er 
det vigtigt, at det forbliver u-undersøgt. Det kan 
da kaldes kulturel neglegt! Ikke se, ikke høre, 
ikke vide… 

Imidlertid, en halv time forinden var vi blevet 
præsenteret for en forskning, der viste noget om, 
hvad der sker for kvinder over 40, hvis de får et 

kombineret hormontilskud af østrogen og det 
mandlige kønshormon testosteron. Til grund for 
forskningen lå en dokumentation for, at kvinders 
sexlyst bliver mindre med alderen. 
(Undersøgelsen sagde imidlertid ikke noget om, 
om den nedsatte sexlyst skyldes, at vi kun er 
omgivet af kedelige, stressede, usexede, 
halvfede mænd, der ikke tænder os…). 
Undersøgelsen dokumenterede, at kvinders 
sexlyst steg ved denne hormoncocktail. 

 

Tankerne 
Så var det, at jeg sad og tænkte, at når jeg har 
ægløsning, så er jeg virkelig tændt. Det kommer 
selvfølgelig af den naturlige forplantningstrang; 
naturen har sørget for, at lysten er størst, når 
graviditets-sandsynligheden er størst. Men så sad 
jeg og tænkte min seksualitet igennem, hvad angår 
dybe orgasmer. Om de kommer, hænger sammen 
med manden og tætheden med ham. At jeg ikke 
har lige så intenst lyst på begge sider af ægløs-
ningen, betyder altså ikke et dårligere sexliv, 
måske endda tværtimod 
Det seksuelle samkvem er længere og 
mere sensitivt, når lysten ikke under-
minerer samværet. Måske er der mere 
fokus på det følelsesmæssige og en blød 
og dejlig intimitet, når jeg ikke crawer 
efter orgasmen? 

Under konferencen dér sad jeg og tænkte: Hvad 
nu hvis det kommer til at lykkes medicinalin-
dustrien at proppe hormoner i alle kvinder over 
40? Hvad nu hvis den hormoncocktail gør, at 
midaldrende kvinder går rundt og er små-liderlige 
hele tiden? I deres kroppes vold, kuldrede i 
hovedet, indtil udløsningen er opnået? (Ligesom 
mænd kan være det…) Er det det, vi kulturelt set 
ønsker? Eller er det bare fordi nogen skal have 
lov at tjene penge på at sygeliggøre os i den 
livsfase, vi er i? Det kan da godt være, at nogle 
mænd dermed ’får’ ufortjent seksuelt samvær, og 
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altså er glade for, hvis kvinderne er hormonpum-
pede. Men er det egentlig godt for vi kvinder? Er 
det sådan, vi ønsker det? Og vil mænd virkelig 
gerne have liderlige midaldrende kvinder frem for 
modne i sig selv hvilende kvinder? 

Dette sad jeg og funderede over sammen med 
en veninde, der så fortalte, at hun var gået i 
overgangsalder – og aldrig havde haft bedre 
sexliv. Jeg måbede. Det havde jeg aldrig læst 
nogen steder! Så det blev der dette spændende 
interview ud af. 

(Jeg har valgt at anonymisere kvinden, fordi hun 
sidder i en stilling, hvor det ikke er hensigts-
mæssigt at blive genkendt) 

 

Næst: Interview med kvinde, 46 
år om sex i overgangsalderen 
Hvad var dit forhold til din cyklus, da du havde 
den? 
»Jeg har altid kunnet lide at have min cyklus. Men 
nu er den der ikke mere. Heldigvis synes jeg, at 
jeg er landet et godt sted…« 

»Jeg har holdt rigtig meget af min cirkel, 
kontinuiteten. Når den ikke mere er der, så bliver 
jeg opmærksom på, hvad jeg har hængt op på 
den cyklus, hvordan jeg har ladet mig – og min 
mand – være gidsel i cyklussen. Jeg har sagt ja 
og nej, afhængig af, hvor jeg var i cyklus.« 

Hvad sker der med sexlivet efter cyklus-ophør? 

»Seksualiteten er nu blevet gjort fri af cyklussen. 
Jeg har lyst på mange forskellige tidspunkter nu. 
Det er ikke bundet op på kroppen.« 

»Tidligere sagde jeg måske til mig selv: Jeg er 
sur på ham – men det er også fordi jeg er her i 
cyklussen, hvor jeg plejer at blive aggressiv, så 
det er ok, at jeg er sur. Det kan jeg ikke mere. Jeg 
kan ikke sige nej til sex, fordi jeg er i et bestemt 
følelsesmæssigt modus, der er bundet op til 
kroppen. Så jeg har en ny opgave: Jeg må finde 
ud af, hvorfor jeg siger nej. ”Jeg er fyldt op af 
noget andet.” ”Jeg er vred på dig, af nogle 
bestemte grunde.” Grundene kan være mange – 
men nu er de mere reelle.« 

»Jeg har været igennem en lang rejse, hvad 
angår at forstå og forvalte min psyke. Og er 

virkelig dér, hvor jeg ikke længere har ikke lyst til, 
at min seksualitet skal afhænge af kroppen. Det 
er blevet skilt ad, så jeg ikke er gidsel i min krop. 
Nu er det kommet dertil i mit liv, på alle mulige 
måder, og ikke kun hvad angår seksualiteten: 
”Hvad har jeg lyst til at sige ja og nej til?” Helt klart 
en mere autentisk måde at være til på.« 

Så det er nemmere at være ’i dig’ nu? 

»Nemmere, ja. Men også mere besværligt, fordi 
jeg bliver nødt til at være meget ærlig omkring 
mine følelser.« 

»Kroppen giver meget mere plads til en ægte 
følelsesmæssig lyst nu, fordi der ikke er den der 
periode af at være slave af kroppen. Under 
ægløsningen havde jeg næsten irriterende lyst. 
Som præmenstruel skubbede jeg ham fra mig, 
var bare vred på ham. Så han blev skubbet rundt 
i manegen. Jeg er endt et sted, hvor jeg har 
meget mere rummelighed, tilgivelse og lyst. Lyst 
til i ægte forstanden at være sammen med 
mennesket, jeg er gift med.« 

»Tidligere, når jeg tænkte på overgangsalder, så 
var jeg bange for at ende som konstant 
præmenstruel, at han ikke længere var vigtig for 
mig. Men nu er han vigtig pga. de ægte følelser, 
jeg nærer for ham. Og det smitter positivt af på 
seksualiteten.« 

Hvad kræver det af ham? 

»Det kræver selvfølgelig også mere af ham. Er 
han travl, stresset, fraværende, så er jeg blevet 
meget hurtigere til at sige, hm, hvad vil jeg? Og 
så er det ikke sikkert, at jeg vælger at ville være 
sammen med ham. Så jeg er også blevet mere 
egenrummelig, tager i mere ægte forstand vare 
på mig selv.« 

Man hører så meget om skedetørhed? 

»Mine veninder talte om tørhed i skeden. Jeg var 
så bange for det, men jeg oplever det ikke, når 
jeg er sammen med ham af ægte lyst. Jeg tror, at 
tørheden hænger sammen med sindet, at det er 
fordi man ikke har givet slip i sindet endnu, 
overgivet sig til mekanismerne i denne livsfase.« 

Givet slip på hvad? 

»At turde at give sig hen til et andet menneske. 
At turde intimiteten både følelsesmæssigt og 
kropsligt. De holder måske rigtig meget på sig 
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selv. Kroppen siger: Du skal ikke ind i mig, du 
skal ikke tæt på mig. Fordi de har ikke taget den 
psykiske rejse omkring at lukke et andet 
menneske ind. Nærvær er besværligt, men når 
man overgiver sig, så er det jo det bedste!« 

»Det er så indgroet i vores kultur, at vi kun ser 
kroppen, der forfalder i forbindelse med 
overgangsalder. Jeg er optaget af, hvad det er for 
en historie, vi fortæller os selv. For er det nu hele 
sandheden? En masse nye muligheder opstår.« 

Hvad er det så for muligheder? 

»Noget af det jeg nyder, er, at man er ikke på 
samme automatiske måde bundet op af 
relationer. Ens børn kan overleve. Der er ikke 
nogen, man er livsnødvendig for. Det kan 
selvfølgelig være skræmmende. Men jeg er mest 
optaget af den frihed, det giver. Jeg nyder, for 
første gang måske nogensinde, at der fokus på 
mig. At ingen mister noget ved, at jeg fokuserer 
på mig selv og min trivsel.« 

»Hvor tabubelagt det end kan lyde at sige det: 
Indimellem oplever jeg moderskabet som et sted, 
man gemmer sig. Gemmer sig for sig selv, 
glemmer sig selv. Da børnene var små, var det 
umuligt at sige: Hvad vil jeg? Det var givet, hvad 
man skulle, og det havde med deres 
behovsopfyldelse at gøre. Nu kan jeg vælge 
mere frit. Og det betyder i øvrigt endnu bedre 
relation til børnene; vi nyder virkelig at være 
sammen.« 

Hvad er det, du tillader dig selv i dag? 

»Det er, at jeg gør, hvad jeg vil. Moderskab har 
jeg været god til. Men har hele tiden skullet 
kæmpe med, at jeg ikke havde en karriere som 
sådan. Jeg havde job, men det var sekundært. 
Mine venindeskaber har mest været med 
karrierekvinder. Og dér har jeg følt mig 
anderledes. Jeg gik faktisk hjemme i halvandet 
år, før jeg startede i mit nuværende job. Da jeg 
så kunne mærke, at jeg ikke længere behøvedes 
i absolut forstand i forhold til børnene, så 
begyndte jeg at tænke i karriere. Og pudsigt nok, 
så var der et kronologisk sammenfald mellem, at 
jeg begyndte at fokusere på karriere, og min 
cyklus stoppede. Både børnene og jeg var klar. 
Eller rettere: De var klar, og så blev jeg også klar 
til at slippe hjemmet.« 

»Jeg ved godt, at mange kvinder går senere i 
overgangsalder, og der har de sluppet børnene 
for længst. Det er nok en tilfældighed, at min 
cyklus stoppede på dette tidspunkt, men 
sammenfaldet opleves bare påfaldende for mig.« 

Hvor meget gør det ved én, at cyklussen 
forsvinder? 

»For mig konkret, så er jeg fyldt op af, at jeg er 
glad for mit arbejde og på den måde sprudler. Jeg 
er blevet meget mere rummelig, og det spreder 
sig. Jeg har en enorm fred indeni i øjeblikket. 
Selvfølgelig hænger min fred og rummelighed 
også sammen med, at jeg er ved at have afrundet 
mange års arbejde indad med mig selv. Det 
eneste sorgfulde er, at jeg jo siger farvel til at 
være kvinde på én måde. Det er der da en vis 
sorg over. Der er bare kommet så meget andet 
godt. Jeg er sulten på livet i det hele taget, jeg 
har lyst på mit arbejde. Der er plads til, at jeg 
vælger, og jeg tør sige til og fra.« 

Du havde en periode, der er gået forud for der, 
hvor du er nu. Du var selvvalgt hjemmegående, 
havde brug for at være indadvendt. Hvad har de 
halvandet år gjort for dig? 

»Det er delt op i to sektioner. Det første år var et 
rigtig godt år. Jeg var rigtig meget alene, men jeg 
var ikke ensom. Jeg ordnede mange praktiske 
hang-ups herhjemme. Jeg kunne være i det i 
mange dage i træk. Og så havde jeg tid til 
madlavning og samvær med børnene.« 

»På det indre plan var der en eller anden form for 
give slip proces. Det psykologiske udviklings-
arbejde handlede allermest om: At være MIG. 
Men før man kan det, skal man jo vide, hvem man 
selv er. Tidligere, alle opfattede mig som en glad 
og tilfreds kvinde. Det var jeg bare ikke indeni. Så 
opgaven var at få de to poler til at mødes. At det 
jeg viser, er det jeg er. Nu ER jeg i ro og glad, jeg 
viser det ikke kun. Og det kan jeg være det meste 
af tiden. Jeg har øvet mig på at rumme, at det var 
mig, dengang: Der var for stor forskel på udadtil 
og indadtil. Nu er enderne ved at nå hinanden.« 

Hvor er du i proces? Altså, hvor er dit næste 
arbejdspunkt? 

»Jeg spænder fra navlen og ned til midt på 
lårene. Der sidder nogle følelser, som jeg skal 
have gjort noget ved. Det stykke af ens krop skal 
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noget andet nu end have en cyklus og føde børn. 
For nogle år siden besøgte jeg en klog kone. Der 
fik jeg mit liv leveret, hun så det hele. Hun sagde 
afslutningsvis: Men hvorfor er du så vred? Og det 
er stadig sådan: Der er en vulkan indeni. Jeg er 
vred. Et eller andet er ved at eksplodere inden i 
mig. Der er energi på. Det kan jeg tydeligt mærke 
nu, uden at det bliver alt for krøllet op. Da jeg 
havde cyklussen, da var det tilladt at placere den 
der. Nu har jeg ikke nogen steder at placere den. 
Jeg er på ukendt grund. Der er ikke noget: Her 
må man! Og måske er det bare øvelsen: At sige 
tingene mere direkte. Men den sidder fast. Så nu 
bliver jeg også nødt til at tage ansvar for det!«  

 Efter interviewet spurgte jeg mig for hos flere 
andre kvinder. En anden kvinde lå meget i tråd 
med, hvad essensen af ovennævnte interview er: 

 

»Sex er ikke længere et behov som 
sådan. Og når ikke tanken og ønsket om 
at forplante sig er tilstede, er der mindre 
at ”ville ha’ mand”. Der kommer en ny ro. 
Men man kan selvfølgelig godt få sexlyst 
til manden. Men så er det fordi det er 
MANDEN, man har lyst til at være 
sammen med. Og ikke fordi ens biologi 
styrer én, og ikke fordi man vil have et 
barn. Potentialet er, at denne mand er en 
ægte ønsket mand. Man har brug for 
ham som en ven og som et menneske at 
opleve med. Og sex er dermed væsentlig 
mere et spørgsmål om at dele fysisk og 
følelsesmæssig intimitet, end det er et 
egentligt behov.«  
                                             (Kvinde, 48, i overgangsalder) 

	


