
PARFORHOLD

27.200 par blev i Danmark viet i 2011, det laveste antal siden 
1983. Antallet af skilsmisser samme år var på godt 14.000, et 
tal der har ligget stabilt de seneste år siden rekorden på 15.763 
skilsmisser i 2003. Rundt regnet opløses 40% af alle indgåede 
ægteskaber.

I slutningen af 90’erne skrev lektor Michael Svarer en ph.d-
afhandling om ægteskaber og skilsmisser ud fra en analyse af 
7.327 ægteskaber. Ifølge Svarers analyse er et ægteskab holdbart, 
når der ikke er mere end fire års aldersforskel, når de bor i pro-
vinsen, ikke har været gift før og ikke har samme uddannelse. 
For både mænd og kvinder er den hyppigste skilsmissealder 
40-44 år, og den hyppigste forekomst er efter fire års ægteskab. 

Årsager: Gnisten er væk, dårlig kommunikation, for ringe eller 
intet sexliv, utroskab, opslidende omstændigheder (økonomi, 
bolig, vanskelige børn) og/eller at parterne udvikler sig i hver 
sin retning o.a.

At skilsmisse ofte kan være den eneste rigtige løsning, fremgår 
af en nylig undersøgelse, foretaget af skilsmisseraad.dk og 
singleplus.dk. Her viste spørgsmål til 1.000 fraskilte personer, 
at 79 % mente, at det var den rigtige løsning, 15% var i tvivl, 
og kun 6% fortrød.

Forfatteren og psykoterapeuten Birgit Weber skriver i sin bog 
”Find en partner for livet og blev en partner for livet” bl.a.:

”Den rigtige partner er en person, som sammen med dig 
bliver levende, og som du bliver levende sammen med. Det vil 
sige, at man kan mærke og udtrykke alle sine følelser, samtidig 
med at man er sammen med partneren. Det gode parforhold 
består af to mennesker, som sammen har ressourcer til at løse de 
kriser og forandringer, som et liv og samliv giver anledning til.”

I samme bog skriver Birgit Weber, at sensualitet og seksualitet 
skaber liv og glæde i parforholdet.

Hvis dette behov ikke tilfredsstilles, skabes der irritation, 
frustration og stress. Vi giver det spørgsmål videre til en sexolog:
 
For store forventninger
Sanne Neergaard, psykolog og sexolog, har praktiseret i 30 år, 
og hvor det i de første mange år primært var kvinder, der søgte 
hjælp hos hende, er mændene de sidste 10-15 år kommet godt 
med. Og når det gælder om at søge parterapi, er det i dag i 
reglen et fælles ønske, ikke som før fremprovokeret af kvinden. 
På spørgsmålet om hvor meget et harmonisk sexliv betyder i 
parforholdet, svarer Sanne:

”Hvis sexlivet ikke fungerer, så holder et forhold ikke. Det 
kan være lidt afhængigt af alderen – hvormed jeg bestemt ikke 
mener, at man ikke kan have sex hele livet. Men oftest daler 
den seksuelle aktivitet med årene. 

    Generelt vil jeg sige, at vi stiller for store krav, blandt andet 
fordi seksualiteten bliver overeksponeret, så vores forventninger 
holder ikke en meter. Folk vil have det hele, men vil ikke 
bruge tid nok på det. Det skal bare være der og være lige som 
da de mødte hinanden. Det er jo fuldstændig urealistisk, for 
omkring den første tiltrækning og forelskelsen er der jo en 
masse seksualitet. Men forelskelse varer ikke mere end et årstid. 
Så kan det glide over i en romantisk kærlighed, som varer 3-4 
år. Derefter bliver det et kærligheds-venskab. Men jeg oplever, 
at klienter bliver rystede, når jeg taler om ”efter forelskelsen” 
– de hævder, at de da stadig er forelskede. Sandheden er, at 
forelskelse er idealisering ud over alle grænser. Og når man 
kender hinanden ud og ind, så idealiserer man ikke mere.

Når der er nogen, der ikke orker sex mere, så spørger jeg 
altid ind til, om han/hun TØR det. For de fleste mænd uanset 
alder VIL have et sexliv, og det vil sige, at den trætte kvinde 
løber risikoen for, at han finder en anden. 

IDYL ELLER KNAS I PARFORHOLDET?
Ifølge forskere betyder graden af fortrolighed mere end graden af forelskelse i det 
gode parforhold. Vi skal kunne tale sammen, men et vellykket sexliv spiller også 
en stor rolle. LIV & SJÆL sætter fokus på emnet og har talt med to parterapeuter – 
psykolog og sexolog Sanne Neergaard og psykoterapeut Jannik Bo Rasmussen.

 

Af Vibeke Steinthal

TEMA
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”Det vigtigste og mest værdifulde på længere sigt er, 
at I starter med at have mindst én og meget gerne flere 
fælles interesser. Det er der utrolig meget glæde, kær-
lighed og samhørighed i.”

Fra bogen ”Bid livet i låret” af psykologerne Ebbe 
Scheel Krüger og Else Marie Schultz

www.psykoweb.dk  

Birgit Weber
FIND EN PARTNER FOR LIVET OG 
BLIV EN PARTNER ...  
 
At finde en partner for livet og selv at kunne være 
det er et ønske, de fleste har. Men hvordan opnår 
man det?
Med udgangspunkt i bogens to hovedformål:
1. at afdække nogle af de ubevidste længsler og 
behov, som styrer den enkelte i valget af en part-
ner
2. at gøre læseren bedre rustet til at finde den 
rette, viser forfatteren os de mekanismer inden i 
os, der gør det svært for os at finde og fastholde 
kærligheden.

Når vi skal vælge partner og få et parforhold til 
at fungere, overtager vi grundlæggende de nor-
mer for samvær, som vi har med os hjemmefra. 
De normer kan også kaldes ”de indre forældre« 
og er lig med vores oplevelse af, hvordan vores 
forældre tænker, handler, føler og reagerer i for-
skellige situationer.

Bøger

Sanne Neergaard og Mette Fensbo
DET ER ALDRIG FOR SENT
- om kærlighed og sex, ulykke og lykke.

 ”Forandring sker, når du bliver den, du er,” 
siger psykologen Sanne Neergaard til sine 
klienter. Danmarks førende kvindelige sexolog 
fortæller her hele historien om sit turbulente liv 
og de problemer, hun gennem tiden har hjulpet 
så mange andre med at løse. Sanne Neergaard 
har nemlig også selv oplevet jalousi, ensomhed, 
utroskab og mindreværd på tæt hold. Og hun 
har mærket den seksuelle frigørelse på egen 
krop - med både glæder og sorger til følge.

”En mand er allerede halvvejs forelsket i en kvinde, 
der lytter til ham.” Brendan Francis

”Det er i kærlighedens lotteri som i et hvert andet,  
at du ikke kan spille på ottendedele og samtidig 
forvente fuld gevinst.” Nis Petersen

”At elske er at lide. Ikke at elske er at lide. At lide  
er at lide.” Woody Allen

”Det er kun med hjertet, man kan se rigtigt.  
Det vigtigste er altid usynligt for øjet.”  
Antoine de Saint-Exupéry

”Det gælder ikke om at finde en pige, du vil i  
seng med, men om at finde én,du har lyst til at stå  
op med.”Jens Locher

”Kærlighed er den eneste virksomhed, som ikke kan 
klare sig med en fem dages uge.” Ukendt

”Jeg tror, at hvis folk opdagede, hvad kærlighed 
egentlig er for noget, så ville de løbe skrigende bort. 
Fordi det jo ligger i kærlighedens natur, at den vil  
lave dig og dit liv om, så intet mere bliver som før.” 
Suzanne Brøgger

Den risiko gør jeg altid opmærksom på og understreger, at sex er en 
del af parforholdet, og at man hver især bør gøre sig mere umage. Og 
gøre sig klart, hvad ens forventninger er til sexlivet, når man har fået 
de børn, man ønsker sig eller ikke er fertile længere. For mange bliver 
det vigtigste intimiteten, som gør livets trædemølle langt nemmere 
at tackle.”

Når lidenskaben falmer 
Sanne møder en del par, som fungerer rigtig godt sammen på alle 
andre måder end når det gælder passionen. De er bedste kammerater 
og har på ingen måde lyst til at gå fra hinanden De har samme interes-
ser, men mangler lidenskaben. 

”Mit råd er så: ’Jamen gør det alligevel!’, og reaktionen er stor for-
undring. ”Hvordan gør vi det, når vi ikke har lyst?” spørger de.  Jeg 
understreger, så at der er så meget andet de gør, som de ikke umiddelbart 
har lyst til, og de er jo hinandens nærmeste. Jeg husker et rigtig dejligt 
par, som erklærede, at lidenskaben var væk. Jeg rådede dem til at knalde 
en gang om ugen. To måneder efter kom de igen og fortalte, at de 
havde fulgt mit råd, og at de trods den manglende lidenskab oplevede 
samværet som dejligt. Med et lille grin blev vi enige om, at det er et 
spørgsmål om disciplin – et begreb der ellers ikke umiddelbart hører 
hjemme i kærlighedslivet. ”Skriv det ind i kalenderen! Der står jo alt 
mulig andet.”
      Når de måske siger, at de ikke kan vide, om de lige på onsdag har 
lyst til sex, så svarer jeg, at de heller ikke kan vide, om de har lyst til 
at høre Wagner om fire måneder, men de har alligevel bestilt billetter 
til Operaen!”

Ifølge Sanne er sex kommet op i et plan, hvor det slet ikke har noget 
med virkeligheden at gøre. ”Det er blevet hverdagssnak i medierne, 
og der er alt for mange løgnehistorier i omløb. Ingen fortæller om, 
hvor kedeligt det kan være, at man ikke gider, at man har mere lyst 
til naboen osv.

Fiaskoerne hører vi simpelthen ikke om. Derfor har vi ikke noget 
realistisk billede af, hvor sløjt det står til. Det altoverskyggende problem 
er, at moderne mennesker ikke har tid. De er alt for booket op. Der 
er så meget karriere og børn og alt muligt ind over, så når de endelig 
slæber sig i seng, er de dødtrætte og har hovederne fyldt med alverdens 
andre ting. 

Giv plads i kalenderen
I forhold til hvor højt et godt sexliv står på ønskelisten, bliver der brugt 
SÅ lidt tid på det. Hvis man passede sin karriere, som man passer sit 
sexliv, ville man slet ikke have noget job Det samme gælder tid til 

børnene. Fik de lige så lidt opmærksomhed som sex med partneren, 
ville de rende rundt i gaderne og lave ballade. Forældre har så dårlig 
samvittighed over, at de har for lidt tid til børnene, så når de endelig 
har fri, handler det om at lave noget alle sammen.

Alt for få mennesker giver sig tid til at være kærester. Den eneste vej 
frem er at føre det ind i kalenderen – det værktøj, som styrer alting i dag.”

Yderligere minder Sanne om vigtigheden af at give sig tid til at varme 
op. Vi skal ikke bare at fare direkte ind i på lagenerne: 

”Den tid tager man sig ikke. Vi skal være fortrolige, følge med i 
hinandens dagligdag, spørge til hinanden, vise ømhed og omsorg – alt 
det hører med i et parforhold. Ligesom det er vigtigt at arbejde med 
sig selv og med relationen til partneren.” 
     Sanne peger på det smukt mønstrede, farverige gulvtæppe i det 
hyggelige konsultationslokale:

”Hvis hele det tæppe illustrerer seksualiteten, så står kun det sorte 
felt i midten  for samleje. De mange andre mønstre symboliserer alt 
det andet, der hører med i et kærlighedsliv. Når intimiteten mangler 
i et forhold, er man i stor fare for at tænde på andre end partneren.  
Hvis ikke vi føler os elsket, ender vi med at sidde ensomme hver for 
sig. Man er kommet for langt fra hinanden og har oplevet for mange 
skuffelser. Og det er frygtelig sårbart at lægge op til noget, hvis den 
anden afviser. Så vokser afstanden for alvor.

Sanne Neergaard er uddannet psykolog fra 
Københavns Universitet i 1982, med speciale i 
kvindepsykologi og sexualitet. Videreuddannet som 
gestaltterapeut hos lic.psych. Hanne Hostrup. 
1991-96. Er i dag praktiserende psykolog med 
terapi med voksne og par som speciale.
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Bøger

Emilie  Melchior
PARFORHOLD.  
INTIMITET I HVERDAGEN 
  
Mænd og kvinder oplever intimiteten i hverda-
gen forskelligt, men trods forskelle er ople-
velsen lige vigtig for begge parter. Med talrige 
eksempler fra sin praksis beskriver den erfarne 
familieterapeut Emilie Melchior, hvordan in-
timitetens øjeblikke kan bære igennem mange 
besværligheder i parforholdet, mens savnet af 
intimitet kan påvirke os i form af ensomhed, 
frustrationer og manglende sexlyst.

Ole Vadum DAhl
AT VOKSE SAMMEN 
- udvikling og selvudvikling i parforholdet

De fleste af os drømmer om at få vores behov 
for kærlighed opfyldt. Vi forventer, at vores 
kæreste skal opfylde dette behov. Men kærlighe-
den kommer ikke udefra. Den kommer inde fra 
os selv. Hvad vores kæreste gør eller ikke gør er 
ikke det, der tilfredsstiller vores kærlighedsbe-
hov. Vores kærlighedslængsler kan kun tilfreds-
stilles, hvis vi genopdager, hvem vi dybest set er. 
Og her er kærlighedsforholdet en kæmpechance 
for at lære sig selv at kende.

Om problemer med potens, siger Sanne, at der er vældig meget 
præstation omkring mandens seksualitet, og at  angsten for ikke at slå 
til kan slå enhver erektion ned:

”Jeg skrev engang i min daværende brevkasse i ugebladet FEMINA 
om akupunktur mod impotens, og rigtig mange kvinder henvendte sig 
på deres mænds vegne.. Sammen med akupunktør Susanne Suenson 
startede jeg så et projekt, hvor hun tog 16 mænd med potensproblemer 
under behandling. De 14 var ledsaget af deres kone/kæreste. Mændene 
skrev dagbog til mig, og Susanne er ved at skrive en Master of Public 
Health om de glædelige resultater. Det er vores plan at få den ud som 
bog.”

     Sanne slutter med at bemærke, at når hun om morgenen fra sit 
vindue ud til Gamle Strandvej i Charlottenlund ser mange spæne rundt 
og træne, tænker hun ofte, hvorfor de ikke bare engang imellem bliver 
hjemme i sengen og giver sig tid til at gøre hinanden glade.

Bøger af Sanne Neergaard: ”Lyst – levet og oplevet af 37 ældre 
kvinder”. ”Det er aldrig for sent” (sammen med Mette Fensbo).

www.sanneneergaard.dk

Kom ud af busken
”Et parforhold taber vitalitet hver gang, noget vigtigt fejes ind under 
gulvtæppet,” siger psykoterapeut Jannik Bo Rasmussen, der har kon-
sultation lige ved Nørreport i København.Hans erfaring er, at mange 
desværre for sent søger parterapi, og nogle kommer måske primært 
for at dulme samvittigheden ved at give forholdet en chance og søge 
professionel hjælp.

For dem, der kommer, før det hele brænder sammen, kan en hel 
del heldigvis hjælpes.

Sværest er det, når en tredie part er inde i billedet:
”Utroskab er jo et klart symptom på, at noget er galt og ikke har 

været taget op i tide. Det ideelle ville være en slags serviceeftersyn en 
gang  i mellem, hvor vi kunne tage fat om problemerne i opløbet. 

Hvad der typisk kan gå galt, er manglende kommunikation. For 
eksempel holder alt for mange mennesker negative følelser for sig selv 
for ikke at såre den anden. Følelser som forurettethed, vrede, tristhed 
er jo ikke det, man helst vil tale om. Det er nemmere at sige ’jeg elsker 
dig’ end ’jeg føler ikke, at du tager mig alvorligt.’ Men når de negative 
følelser gemmes væk, er der for meget, man ikke får talt om. Og hvis 
man ikke taler om vigtige ting, er det muligt, at man ikke taler om 
nogetsomhelst. Så bliver det til overflade-konversation af den slags, 
man har med en borddame/herre.

Et andet hyppigt problem er, når den ene part garderer sig bag en 
facade. Eksempelvis husker jeg en kvinde, der for så vidt var venlig 
og omsorgsfuld, men også  nedladende overfor sin mand ud fra den 
attitude, at det var ham, der skulle opdrages på. Ifølge hende selv gjorde 
hun altid kun det bedste og følte sig urørlig. Parret var faktisk langt ude 
i tovene, men glædeligt nok indså hun, hvad hun gjorde og ændrede 
attituden, så alt endte godt. Nok især fordi de havde tålmodighed til at 
hænge på en 6-7 gange. Normalt vil 3-4 sessioner være tilstrækkeligt. 
Enten med lykkelig udgang eller med erkendelse af, at det ikke gav 
nogen mening at fortsætte sammen.”

Sure smileys
Som et af de senest opdukkede problemer anfører Jannik mænds sure 
smileys, når konen/kæresten er blevet meget optaget af New Age-
tanker og personlig udvikling og derfor i lovlig høj grad vil analysere, 
hvad der ligger bag mandens adfærd og stiller spørgsmål som ’Hvad 
føler du lige nu?’ 

”Det kan godt irritere manden, hvis han slet ikke rider med på 
samme bølge og bare gerne vil have det hyggeligt. Han kan også blive 
jaloux over, at hun har fundet nogle værdier, som ikke siger ham noget. 
I det hele taget sker det ofte, at den ene gerne vil tale om dybe ting, 
og det gider den anden ikke. Med andre ord forventninger der ikke 
passer sammen.”

Selv når meget tyder på, at skilsmisse er uundgåelig, afholder Jannik 
sig fra at give råd om store beslutninger. Hans forslag går på, at begge 
parter arbejder på at nå til større selverkendelse og på, hvad der ellers 
kan gøres for at rette op på skaderne.

”Min opgave er primært at få alt på bordet, så der ikke er usagte ting 
mellem parterne og at hjælpe dem til at få talt ordentlig sammen om 
det, der er vigtigt for dem. Mange søger den perfekte partner, som de 
stolte kan vise frem, men den drøm kan stille sig i vejen for en rigtig 
god kontakt mellem to mennesker, som langt fra er perfekte. Høje 
forventninger er farligt, for de giver sig ofte udslag i, at vi hele tiden 

”Vores største problem er, at vi 
er bange for at give os hen til 
en anden person. Når vi giver 
os hen, mister vi kontrollen, 
og vi risikerer at blive afvist. 
Alle problemer i en parrelation 
handler i en eller anden grad 
om dette tema. Hvis vi turde 
give os hen til hinanden, ville 
vi altid være i stand til at lytte, 
trøste eller giver partneren det, 
vedkommende i en given situa-
tion har brug for.
Det er vores negative erfaringer 
fra fortiden og fantasier om 
fremtiden, som blokerer os.

Fra Birgit Webers bog ”Find 
en partner for livet og bliv en 
partner for livet”. 

Borgens Forlag.
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Bøger

David Schnarch
DET PASSIONEREDE 
ÆGTESKAB

DET PASSIONEREDE ÆGTESKAB gør 
op med en række myter. En af de vigtige 
er, at vi forveksler ungdommelig seksuel 
formåen med kvalitet. Men det er først 
senere i livet, at vi udvikler den modne 
selvforståelse og ægte intimitet sammen 
med et andet menneske, der åbner for den 
mest elektrificerende seksualitet og den 
virkelige følelsesmæssige tilfredsstillelse. 
DET PASSIONEREDE ÆGTESKAB 
er en respektfuld, erotisk og opløftende 
guide, der er viet til at gøre kærlighed og 
intimitet til en realitet for alle par. Det er 
en bog, der kan læses og genlæses, og som 
henvender sig til det enkelte par og alle, 
der arbejder med andre mennesker. 
. 

Philip C. McGraw
FØRSTEHJÆLP  
TIL PARFORHOLD
Sådan genfinder I kærligheden 

FØRSTEHJÆLP TIL PARFORHOLD 
hjælper dig med at finde tilbage til din 
kerne og fortæller, præcis hvordan du skal 
genskabe fundamentet i dit liv, så du får et 
godt parforhold.
Undervejs afliver Dr. Phil McGraw ti 
myter om, hvad et godt parforhold er, og 
viser, hvordan du, ofte ubevidst, lader dine 
dæmoner, de mørke sider, vi alle indehol-
der, ødelægge dit forhold. Han gennemgår 
de meget vigtige personlige parforholds-
værdier, som du må inkorporere i dit liv, 
inden du kan vende udviklingen i dit 
parforhold. 

føler, at hverken én selv eller partneren gør det godt nok. Det bliver 
alt for anstrengende at skulle leve op til så meget.  

Vi skal turde
Vigtigt er det  at acceptere partneren som han/hun er uden at rende 
rundt med et idealbillede af  ’hvis bare’ hun klædte sig anderledes eller 
han havde andre venner, eller hvad det nu kan være. Dertil kommer, 
at tanken om at lave hinanden om ikke fører nogen steder. Vi er, som 
vi er.”

På spørgsmål om en prøvetid er en god idé, før man satser 100% 
på hinanden, svarer Jannik, at det næppe er umagen værd, for man 
lærer først hinanden at kende fuldt ud, når man er flyttet sammen 
og dagligdagen begynder. Så han råder til at kaste sig ud i det, hvis 
følelserne er stærke nok og henviser til den tidligere bestseller ”Bid 
livet i låret” om at turde leve livet.

Til slut taler vi om uenigheder omkring børnene, og her siger Jannik, 
at de primært opstår, når der er sammenbragte børn, og den biologiske 
forælder for eksempel bliver såret over svigtende interesse hos den 
anden for ”bonusbarnet”.

”Gennem parterapi kan det vise sig, at årsagerne måske ligger et andet 
sted, f.eks. at den ene part ikke føler sig anerkendt nok og dermed også 
føler, at det går ud over barnet.

Og Jannik afrunder med at give sit vigtigste bud på et godt parforhold:
”Giv jer tid til at tale om de ting, der kan være svære at snakke om. 

Kom frem med det på en ordentlig måde – før et problem bliver for 
stort til at tackle.”

www.gestaltterapeut.dk

Jannik Bo Rasmussen er 
uddannet gestalterapuet 
fra GIS-International. 
Har siden 1997 haft 
egen praksis i centrum 
af København, hvor 
han arbejder både med 
individuel terapi, 
grupper og par. 
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