
sex og samliv Derfor 
får du 
ingen sex

Af Karen SteenSbæK nielSen

P
å Gl. Kongevej i Køben-
havn mødes en gruppe 
forskellige mænd hver an-

den uge. Ikke for at drikke øl og dis-
kutere fodbold og politik, men for at 
tale om alt det, der er svært i par-
forholdet, familien eller på jobbet.

»Vi sidder i rundkreds, og det 
kan skræmme nogen, men det 
virker, fordi der ikke er noget 
at gemme sig bag,« forklarer 
gestaltterapeut Annette Jøns-
son, der har succes med at 
danne »herre-netværk« (som 
hun selv kalder det), hvor 
mænd i alle aldre mødes for 
at tale deres problemer igen-
nem med ligesindede.

Forudsigeligt familieliv
De mænd, der søger hjælp 
og støtte i netværket, kom-
mer blandt andet fordi, de er 
i tvivl om, hvorvidt de elsker 
konen, ikke kan overskue et 
barn mere, eller fordi ked-
somheden i deres forudsige-
lige familieliv har ført dem ud 

i en afhængighed af porno el-
ler utroskab.

»Der er meget forskel på, 
hvornår de forskellige mænd 
bliver parat til faktisk at gøre 
noget ved det. Ofte kommer 
de først, når de nærmest er 
ved at blive »kvalt«, fordi de 
har lagt låg på problemerne i 
alt for lang tid. Mange er ikke 
helt sikre på, hvad det handler 
om, når de starter,« forklarer 
Annette Jønsson.

Pressede mænd
Det er nemlig ikke altid nemt 
at være en mand. Og det er 
slet ikke altid nemt at være 
en gift mand eller kæreste, 
far, stedfar og chef.

»Alle de mænd, der kom-
mer her, er raske, både fy-
sisk, psykisk og økonomisk. 
Men de er ofte pressede og 
har rigtig svært ved at mær-
ke sig selv, og hvad de egent-
lig vil. Og så bliver det jo umu-
ligt at give udtryk for, hvad der 
skal ske, f.eks. i sommerferi-
en. Her ender det med, at det 
er konen, der planlægger fe-

rien, men så er han jo også fri 
for at tage skraldet, hvis det 
viser sig ikke at blive en suc-
ces,« forklarer Annette Jøns-
son.

»Derfor handler mange af 
samtalerne i grupperne om, 
at lære at sige fra og stå ved 
sig selv. Men det kan være 
enormt svært, hvis du hele li-
vet har været vant til bare at 

Mænd kan også have det svært
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teraPi: Mænd kan være bange. Og usikre, 
triste og pressede. Men de har ofte svært 
ved at tale med nogen om det

»Jeg ser 
mænd, der 

alt for længe har 
opfyldt konens, 
familiens eller 
medarbejdernes 
behov. Og det kan 
han få stress og 
depression af
annette Jønsson, terapeut

makke ret eller flygte fra kon-
flikter, fordi det nu engang er 
det nemmeste på den kor-
te bane,« forklarer mande-
terapeuten, der også har fle-
re klienter, der bliver henvist 
fra deres arbejde, fordi de er 
stressede.

Glemmer sig selv
»Jeg ser mænd, der alt for læn-
ge har opfyldt konens, famili-
ens eller medarbejdernes be-
hov. Og det kan han få stress 
og depression af, fordi han alt 
for længe har glemt sig selv,« 
forklarer hun og tilføjer:

»Men det handler ikke om 
en gruppe mænd, der sidder 
og klynker over, hvor onde 
deres koner eller kærester 
er ved dem. De kommer, for-
di det er trygt og rart at have 
nogle mænd at dele sine in-
derste følelser og tanker 
med,« forklarer hun.

Og det er ikke nogen kaf-
feklub, når mændene mødes 
i rundkreds. I stedet bliver 
der talt fra hjertet om de ting, 
der gør ondt. Og det er det, de 
skal lære at gøre, når de kom-
mer hjem til sig selv igen.

evne til at træde i karakter
»De er her, fordi de trænger 
til at få sat struktur på de ting, 
der forstyrrer deres liv. Og ef-
terhånden bliver de bedre til 
at mærke deres følelser og til 
at sige, hvordan de har det, og 
det styrker deres selvværd og 
evne til at træde i karakter,« 
forklarer Annette Jønsson.
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D
et gik egentlig meget godt 
for Peter Muurmann. 
Han var glad for sit arbej-

de, og karrieren kørte på skinner. 
Han havde også lige mødt en kvin-
de, som han var blevet dybt forel-
sket i.

Det var aldrig godt nok
Men alligevel var der aldrig 
noget, der føltes helt rigtigt.

»Jeg havde egentlig godt 
styr på karrieren, men det var 

bare aldrig godt nok. Jeg føl-
te, at jeg skulle være et eller 
andet helt specielt for at kun-
ne få en plads i den her ver-
den, og jeg brugte alt for me-

get tid på at spejle mig i 
mine venner,« forklarer 

Peter Muurmann.

Forældre døde
På det tidspunkt 
havde han allere-
de mistet sin far, 
der døde nogle 
år forinden, da 
Peter lige var 
blevet færdig 
med sit studie.

»Jeg hav-
de lige fået nyt 

job, så jeg nåe-
de ikke rigtig at 

sørge over ham, da 
han døde. Jeg var lidt 

ked af det i to dage, og 
så var det dét,« forklarer 

Peter stille med blikket rettet 
mod bordet.

Men da han et stykke tid 
efter, at han havde mødt sin 
kæreste, også mistede sin 
mor, røg han pludselig ud i en 
kæmpekrise. Jobbet var plud-
selig ikke så fedt længere og 
forholdet til kæresten be-
gyndte også at knirke. Så Pe-
ter Muurmann besluttede sig 
for at søge hjælp.

Han kontaktede gestalte-
rapeut Annette Jønsson og 
begyndte at gå i terapi hos 
hende i håb om at få styr på fø-
lelserne. Efter nogen tid blev 
han tilbudt at blive en del af 
et netværk med andre mænd, 
der mødes hver uge for at tale 

om de ting, de går og tum-
ler med.

I starten var det 
svært, for det der med 
at snakke om følelser 
og behov, det var ikke 

noget, man gjorde i 

Peter Muurmanns barn-
domshjem. Børn skulle ses 
og ikke høres. Og bare det 
at vise, at man var ked af 
det, var et »kæmpetabu«, 
fortæller Peter.

Grænseoverskridende
»Min mor sagde tit, at »jeg 
ikke skulle hænge mit be-
skidte vasketøj ud«, så i 
starten var det vildt græn-
seoverskridende bare at 
sidde og tale åbent med en 
gruppe fremmede mænd 
om de ting, der gjorde ondt. 
Men det blev hurtigt rigtig 
godt. Jeg var fuldstændig 
basket efter de tre første 
gange. Jeg kunne virkelig 
mærke, at der blev rusket 
op i noget,« forklarer han 
om mandenetværket.

Peter har ikke mødt for-
domme, hverken fra fami-
lie eller venner, når han har 
fortalt, at han går i terapi.

Det er hipt
»Mine venner siger, jeg har 
rykket mig enormt, og at 
jeg er meget mere åben og 
interessant nu, og alle har 
faktisk primært været posi-
tive. Men jeg tror også, det 
er blevet hipt at gøre efter-
hånden. Det er slet ikke et 
tabu længere for mænd at 
gå i terapi,« fortæller Pe-
ter, der - med et glimt i øjet 
- endda har anbefalet terapi 
til det fodboldhold, han træ-
ner med en gang om ugen. 

»Vi taber hele tiden, og 
vi taler meget om, at det 
er mentalt. Og så sagde 
jeg: Hey, vi skal da ud til 
Carl-Mar Møller! Det grin-
te de allesammen af. Men 
jeg mente det faktisk –
lidt,« fortæller Peter med 
et grin.

»Mine ven-
ner siger, 

jeg har rykket 
mig enormt, og 
at jeg er meget 
mere åben og 
interessant nu
Peter Muurmann

Gestaltterapeut Annette Jønsson har specialiseret sig i mandeterapi. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

Karrieren kørte på skinner 
og Peter Muurmann havde 
mødt en kvinde, han var 
dybt forelsket i. Alligevel 
havde han det ikke godt.

Modelfoto: Colourbox

 Peter Muurmann fik hul på følelserne, da han gik i terapi

VreDe
En af de mest udbredte grunde til, at kvinder tilbageholder 
sex, er, hvis hun er vred på dig. Mange kvinder bruger sim-
pelthen afvisningen »ikke i aften, Skat« som straf. Modsat 
mænd er det sidste en kvinde har brug for, hvis hun er 
vred, ked af det, frustreret, stresset, o.lign, en tur på lage-
nerne. Tag afvisningen som en opfordring til en snak.

ManiPulatiOn
Kvinder kan tilbageholde sex i et forsøg på at manipu-
lere partneren. Hun lukker simpelthen for sexhanen, 
hvis du ikke gør det, hun gerne vil have. Den nemmeste 
måde at komme ud af det slidsomme mønster på er at 
give damen det, hun gerne vil have. Hvis det bliver for 
infantilt, må du prøve at tale til hendes fornuft.

KeDSOMheD
Manglen på lagenakrobatik kan skyldes, at du simplethen 
er en dødssejler i sengen. Mange kvinder er for velop-
dragne til at tale om partnerens ringe evner som førsteel-
sker, men lukker »butikken« i stedet. Foreslå evt. at I prø-
ver noget nyt i sengen. Besøg en sexshop, så der kommer 
ord på fantasier og lyster.  Kilde: Askmen.com
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