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Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse eller udlån af denne bog eller dele af den uden 
skriftlig samtykke er forbudt ifølge dansk lov om ophavsret.  



Introduktion 
Mange mænd længes efter et liv, hvor det er ok at føle sig i kontakt med sin maskuline identitet Der er også en del 
mænd, som synes, det er svært at være manden i hjemmet, fordi det er blevet kvindens domæne. Og så er der en del 
mænd, som synes, at der dyrkes for lidt sex i deres forhold 

Mange kvinder længes efter en mand, de kan regne med, så de ikke skal stå med det hele selv. En del kvinder ville 
også gerne kunne respektere mænd oftere end, det er tilfældet i dag. Og så er der en del kvinder, som synes de får for 
lidt god sex. 

Hvis du kan nikke genkendende til nogle af disse behov, og du gerne vil have flere af dem opfyldt fremover, er her 
nogle veje, du skal gå for at blive bedre til at få det til at ske. Lærer du at få øje på disse veje og beslutter du dig for 
at gå dem, vil det med stor sandsynlighed give dig både mere kærlighed, trygge velfungerende rammer og dejlig sex.  

Skal du i gang med at date, kan du bruge disse veje til at finde ud af, om den person, du møder, er noget for dig. Er 
du allerede i et forhold kan du øve dig på at blive bedre til områderne, og dermed få det forhold, du inderst inde 
længes efter, men som det kan virke noget uoverkommeligt at få skabt. Det er det nemlig ikke, hvis du kender til 
disse veje og jævnligt bevæger dig på dem. Om du går hurtigt eller langsomt frem er ikke det vigtige. Det vigtige er, 
at du går ind på netop disse veje og tilbagelægger en vis længde. 

Hvert kapitel indeholder en nærmere beskrivelse af vejen og hvad du får ud af at gå på den. Der vil også være 
anvisninger til hvad man helt konkret kan gøre, hvor en række konkrete situationer fra kærlighedslivet ridses op. De 
første syv kapitler slutter med anvisninger af, hvad man kan gøre, når man en dag føler sig mere modig.  

Afsnittet omkring at være modig skal læses som input til, hvad du kan gøre, hvis du gerne vil ændre på nogle af de 
mønstre, dit liv bevæger sig i, fordi de er uhensigtsmæssige. Du kan også bruge disse input til at arbejde mere med 
din personlige udvikling. Ofte vil det være sådan, at du i begyndelsen vil føle, at inputtene er for de meget modige, 
men i takt med at du begynder at bevæge dig hjemmevant på de forskellige veje, vil du opleve, at du får lyst til at 
presse dig selv lidt mere. Så er det tid til at læse afsnittene Til de modige. 

Bogen er delt op i nogle afsnit, der retter sig til mænd og andre, der retter sig til kvinder. Det er fordi på nogle 
punkter er der forskel i vores måde at handle på, når vi møder kærligheden. Der er også stadig forskelle i den måde, 
som vi i vores kultur forventer at en kvinde handler, og en mand handler, når det drejer sig om kærlighed og 
parforhold. 

Samtidig er der store forskelle på mænd, lige så vel som der er store forskelle på kvinder. Og måske får du det 
bedste helhedsindtryk, hvis du læser hele bogen. Du kan også vælge blot at læse de gode råd. Du kan bruge dem til 
at komme tættere på kærligheden og få et mere velfungerende parforhold.  

Held og lykke med det! 

!
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Kapitel 1: Fire veje, som er 

gode for mænd at følge 
Der er i alt fire veje, som en mand skal kunne færdes på for at lykkes med kærligheden – og husk, øvelse gør mester! 

De fire veje er   

o Lytte-vejen 

o Mærke-efter-vejen 

o Sige-til-vejen 

o Sige-fra-vejen 

De fire veje skal forstås som symboler på følelser, det er vigtigt at mestre, hvis man gerne vil have et velfungerende 
parforhold. 

Vejen er en god metafor, fordi den signalerer, at man bevæger sig fra én måde at se og opleve kærligheden på til en 
anden og bedre måde at se og opleve kærligheden på, og man får højst sandsynligt nogle ekstra oplevelser og 
indsigter undervejs. 

Rigtig god rejse!  



Kapitel 2: Lytte-vejen  
Eller hvordan du kan høre det, der står mellem linjerne 

Denne vej handler om at lytte til, hvad din date/kæreste/kone siger om jeres samliv, og om hendes forventninger til 
dig. Forstår du ikke, hvad hun mener, så spørg, indtil du gør. 

Lytte-vejen er vigtig, fordi mange kvinder har en holdning til kærlighedslivet, og hvad enten du lytter eller ej, så vil 
kvindens holdning til kærlighedslivet påvirke jeres kærlighedsliv – og så kan du jo lige så godt lytte. 

Det er ikke sikkert din date/kæreste/kone er så god til at sætte ord på det, første gang I taler om det. Men bliv ved 
med at spørge og lytte til det hun siger, for hun skal nok komme efter det.  

Du får to ting ud af at bevæge dig på lytte-vejen: 

A. Du får at vide, hvad det er for konkrete forventninger, hun har til dig i jeres forhold  

B. Din date/kæreste/kone vil føle sig set og hørt og dermed vil hendes velvilje overfor dig og dine behov 
vokse. 

Hvordan gør man så? 

Når din date/kæreste/kone siger et eller andet om jeres forhold, så beder du hende uddybe det. Det kan være, hun 
taler om, at hun gerne vil have, I tilbringer mere tid sammen. Så spørger du hende, hvorfor det og lytter til svaret. Så 
spørger du hende, hvad hun gerne vil have, I skal lave sammen. Her kan du også selv komme med forslag. Lyt til 
hendes reaktion og aflæs hendes kropssprog. Har hun lyst til det, du foreslår? Prøv at spørge om der er noget du kan 
gøre, som får hende til at få lyst til det.  

Det kan også være hun siger noget om praktiske ting i hjemmet. Gør hun det, så spørg hvad hun er utilfreds med og 
hvorfor hun er utilfreds med det. Hvis hun taler om, hvor meget hun laver i hjemmet, så udtryk din taknemmelighed 
for hendes store indsats. Hvis du synes, at du også laver din del i hjemmet, så tag et stykke papir frem og skriv op, 
hvad hun laver og hvad du laver. Når I har denne liste, kan I se på den og gøre op med jer selv og hinanden, om I 
synes opgaverne er fordelt retfærdigt.  

Måske nævner hun noget om nogle opgaver, som ikke er blevet lavet. Gør hun det, kan du vælge at indrømme det 
med det samme. Derefter må du tage stilling til om det er realistisk, at de snart bliver lavet. Eller om I skal finde en 
anden deadline for opgaverne. 

Hvis din date/kæreste/kone ikke kan svare på, hvad det er hun gerne vil have, men tværtimod bliver ved ved med at 
finde på en ny forhindring for at komme videre ligesom en babuschka dukke, så kan du regne med, at hun ikke har 
brug for en konkret handling fra dig. Hun har sikkert brug for at mærke din nærhed eller kærlighed. Det kan være 
hun har brug for en omfavnelse eller et kys. Hvis du giver hende det, vil du give hende en følelse af tryghed og så 
kan hun næste dag finde ud af om, der stadig er noget, I skal vende eller om tingen har løst sig, fordi den i højere 
grad handlede om følelser. 

Råd nr. 1: Du skal ikke gætte, men blive ved med at spørge, indtil du har et klart billede af, hvad din partners 
forventninger er.  

Kan hun ikke svare på noget af det, du spørger om, så bed hende tænke over det.  

Vend så tilbage til punktet næste aften. 



Til de modige 

Er du modig, kan du også vælge en dag at spørge din date/kæreste/kone, hvordan hun synes, jeres forhold fungerer. 
Hun vil sandsynligvis blive overrasket over, at du spørger. Dernæst vil hun måske tænke, om du spørger, fordi du 
selv er utilfreds med jeres forhold. Så er det en god ide at forsikre hende om, at du elsker hende højt, og at du 
generelt synes det går godt, men det kunne være fint, hvis I kan begynde at tale om der er nogle småting, der skal 
ændres, så I begge bliver lidt gladere.  

Dernæst kan du godt tage blokken frem, for hun har sandsynligvis en række forslag til ting, der kan ændres. Det er 
vigtigt, at du på dette tidspunkt giver hende et klart signal om, at I lige nu er ved at diskutere, hvad der kan ændres, 
ikke at beslutte hvad der skal ændres. 

Det bedste vil være, hvis I kan lade denne snak foregå over nogle dage eller et par uger og sammen sætte en deadline 
for, hvornår I skal tale om det igen og beslutte forandringerne. For hvis der går et par uger, kan I hver især få tid til 
at blive klar over hvilke elementer, I gerne vil ændre i jeres forhold, og I kan få tid nok til at formulere det på en 
ordentlig måde. I denne periode kan I jævnligt tale om nogle af de tanker, I gør jer, men husk at der ikke skal træffes 
nogen beslutninger. 

Beslutningerne kan I træffe den aften, som I har afsat som deadline. Der kan I se på listen, I kan se på ting I hver 
især har tænkt eller skrevet ned og så kan I diskutere, hvilke ændringer I synes, der er mest behov for. Når I har 
besluttet at gennemføre ændringerne, kan I gøre det og dernæst begynde at leve med de nye elementer.  

Efter der er gået et par måneder, vil det være en god ide at I sætter jer sammen igen og ser på, hvordan det går. Er 
der nogle af elementerne, som slet ikke fungerede efter hensigten? Er der noget af det, I besluttede, som I aldrig fik 
gennemført? Er det ok? Eller skal I gøre noget andet for at få det gennemført? Vurder sammen hvad I synes der er 
kommet ud af det, og beslut så om I vil lave nogle tilpasninger. 

Det er en god ide at have sådan et to-ugers forløb en gang om året i et fast forhold. Grunden til at det er en god ide 
er, at vi som mennesker hele tiden udvikler os og forandrer os på små områder. Det kan være vi får nyt arbejde, eller 
børnene får andre behov for os, end de havde tidligere. Det kan også være man bliver nysgerrig på at få et nyt job 
eller skifte livsbane. Eller at ens forældre bliver ældre, ja en bliver måske syg eller falder bort.  

Alle disse og mange andre forhold betyder, at ens parforhold også ændrer sig. Ikke særlig markant måske, men på en 
række små områder, ændrer vi os hele tiden som mennesker. Parforholdets vilkår ændrer sig dermed også, og derfor 
er det en god ide, en gang om året også lige at give sit parforhold et servicetjek. 

Råd nr. 2: Parforholdets vilkår ændrer sig i takt med at vi ændrer os som mennesker.  

Det er en god ide, en gang om året at give sit parforhold et servicetjek, så man er sikker på at begge parter 
stadig trives i samlivet.  



Kapitel 3: Mærke-efter-vejen 
eller Hvad gør det, hun siger ved dig? 

Mens du følger lyttevejen kan du have fordel af indimellem at slå ind på Mærke-efter-vejen.  

Denne vej er ikke lige så snorlige som Lytte-vejen var. På Mærke-efter-vejen er der nemlig fire spor, som kører 
parallelt. Det er følgende fire spor: 

Spor 1: Føler du, at det er et rimeligt krav, hun stiller, så vil det være relevant at gå til næste kapitel om Sige-til-
Vejen. 

Spor 2: Føler du dig overvældet, fordi hun taler hele tiden, så gå til kapitlet om Sige-fra-vejen. 

Spor 3: Føler du, at du ikke lige nu kan forholde dig til det, hun siger, men du er nødt til at tænke over det, så sig det 
til hende. 

Spor 4: Føler du, at du allerede gør det, hun beder dig om, så sig det. 

Du får to ting ud af at bevæge dig på Mærke-efter-vejen: 

A. Du bliver bedre til at mærke, hvad du synes er i orden 

B. Du bliver bedre til at mærke, hvad du synes ikke er i orden 

Hvordan gør man så? 

Mærke-efter-vejen fungerer bedst, hvis du kombinerer den med Lytte-vejen. Sådan er det, fordi når man hører noget, 
har man ofte en umiddelbar reaktion på det, man hører. Denne reaktion er guld værd. For det er den, der fortæller dig 
lige præcis hvad det er du synes, der er i orden, og hvad der ikke er.  

Mange begår desværre den fejl, at de straks buser ud med deres holdning. Det er sjældent en god ide i et parforhold. 
For et forhold består af mange forskellige elementer, følelser, drømme, tanker hos to forskellige personer, som skal 
fungere godt sammen. Hvis man hele tiden får den andens holdninger smidt i hovedet, skaber det en kraftig 
markering af den parts holdninger. Hvis den anden også bruser ud med sine holdninger, står man overfor hinanden 
uden ret mange åbninger. Men det er ikke i jeres interesse at skabe så kraftig en markering, for det betyder, at hun 
kan få sværere ved at tale om det, hvis hun ikke er enig med dig.  

Det du skal lade din date/kæreste/kone mærke er, at du godt kan mærke dig selv, og hvad du synes er vigtigt, men du 
er også parat til at lytte til hende for at finde ud af, hvad hun synes er vigtigt. Og husk, som du lærte i kapitel 1, så er 
det at man ønsker noget skal være anderledes ikke ensbetydende med at tingene ændrer sig. Hvis I sammen beslutter 
at ændre på tingene, kan I gøre det. Men ellers fortsætter tingene nok, som de hele tiden har gjort. 

Råd nr. 3: Træn dig i at mærke efter, hvad du synes, og brug det til at få en forståelse for dit indre kompas. Dette 
kompas kan du få stor glæde af i parforholdet. Og i andre af livets forhold. 

Til de modige 

Hvis du er rigtig modig på Mærke-efter-vejen, så mærker du alle slags følelser i dig selv. Det vil sige både de 
følelser, du er stolt af og dem, du er mindre stolt af.  

Det er vigtigt at turde være ærlig overfor sig selv også omkring det, man ikke er stolt af som fx nærighed, jalousi, 



misundelse, for de følelser vil stadig være i dig, også selvom du ikke er ærlig omkring dem.  

Når du ikke er ærlig omkring disse følelser overfor dig selv, kan de få dig til at træffe de forkerte beslutninger. 
Derfor er det vigtigt at være ærlig. Og vi har dem alle i os. Mænd og kvinder, unge og gamle, og mennesker fra alle 
lag i samfundet. Det er en del af den menneskelige natur. 

Og hvis du en sen aften føler dig rigtig modig, kan du vælge at dele med din date/kæreste/kone, hvad det er du føler. 
Måske oplever du en misundelse overfor en kollega på jobbet, som du synes har mere medvind, end du har. Det kan 
også være, du føler jalousi overfor naboen, fordi alle kvinderne, inkl. din, altid synes, han er så charmerende. 

De fleste kvinder vil få en øget respekt for dig, hvis du tør stå ved disse følelser. For tro det eller ej, de har i langt de 
fleste tilfælde allerede gennemskuet dig. Når du så selv sætter ord på, bliver følelsen meget mindre, og den kommer 
også til at støje mindre i jeres parforhold både direkte og indirekte. 

Råd nr. 4: Der findes ingen forkerte følelser. 

Stå ved de følelser du er stolt såvel som de følelser, du ikke er stolt af. For ved at stå ved dem overfor dig selv, 
reducerer du deres negative effekt markant.


