
Kære venner 
 
Som I ved, har jeg haft en kæreste i næsten et år. Efter at have slået op med ham, sidder jeg tilbage med 
nogle meget mærkelige følelser og tanker om mig selv. Han var og er en rigtig sød fyr. Vi blev hurtigt meget 
fortrolige, og han har virkelig hjulpet mig igennem mange svære ting. Han er virkelig godt kendt med Bibelen 
og er god at tale med, når det er svært at tro. På mange måder er han bare den helt rigtige for mig, og jeg 
savner meget at være sammen med ham. Alligevel har jeg slået op.  
 
Det, der har ødelagt vores forhold, er sex. Vi nåede aldrig at have rigtig sex, men det var tæt på flere gange, 
og vi gjorde mange ting, som jeg i dag fortryder rigtig meget. Helt i begyndelsen syntes jeg, det var fantastisk 
at mærke, hvor tiltrukket jeg var af hans krop, og især hvor kraftigt han reagerede på min krop. Tænk at min 
søde fyr syntes, at jeg var så fantastisk. Jeg lod ham gøre meget med mig. Selvom det på en måde var nyt 
og skræmmende, havde jeg samtidig bare lyst til at give ham hele mig. Det varede dog ikke længe, før jeg 
syntes, det kom til at fylde for meget. Hver gang vi var alene sammen, kom fokus til at være på det. Jeg 
kunne ikke finde ud af at sige nej, og havde egentlig heller ikke lyst til det. På et tidspunkt tænkte jeg, at jeg 
ville miste ham, hvis jeg begyndte at stoppe ham, for hvad var der så tilbage mellem os? Jeg spekulerede 
meget på, hvorfor sex fyldte så meget hos ham, og hvorfor jeg var så nem at få med på det. Efterhånden 
nåede jeg frem til, at det ikke kunne fortsætte, men jeg turde bare ikke snakke med ham om det.  
 
En dag opdagede jeg, at han ser en hel del porno, og det fik mig til at gå fuldstændig kold. Jeg har ikke 
fortalt ham, at jeg ved, at han ser porno. Jeg blev så så sur, skuffet og ydmyget af at opdage det. Det er så 
klamt at tænke på at min kæreste sidder der klistret til computerskærmen og lader sig ophidse af porno. Det 
værste er nok at tænke på, at han har gjort det i samme periode, som vi har været kærester. Måske er det 
ikke så meget min krop han er interesseret i, men bare en eller anden pigekrop?!! Jeg slog op med ham da 
jeg opdagede det. Jeg har ikke forklaret ham hvorfor, jeg kunne bare ikke mere. Jeg savner ham stadig helt 
vildt meget. 
 
Jeg kan ikke lade være med at have rigtig dårlig samvittighed. Jeg har jo lyst til, at han skal være tiltrukket af 
min krop. Jeg har lyst til at blive ophidset, jeg har lyst til at ophidse ham. Jeg har lyst til at være lækker. Jeg 
fantaserer stadig om sex med ham. Jeg elsker, når han og andre drenge kigger efter mig. Jeg vælger ofte tøj 
efter det.  
 
Samtidig har jeg dårlig samvittighed og føler, at min krop ødelægger noget for mig. Nogle gange har jeg lyst 
til bare at kaste mig ud i sexlivet. Vende tilbage til ham og lade ham få hele mig. Jeg har prøvet at se lidt 
porno for ligesom at gå lidt af den vej Det har sin virkning, men det er for overfladisk og tomt til, at jeg bliver 
grebet af det. Jeg ved også nu, at jeg ønsker mig meget mere end sex af en fyr, og derfor ved jeg, at jeg ikke 
kan kaste mig ud i det. Andre gange går mine tanker helt modsat. Jeg vil ikke gå i kloster, men jeg har lyst til 
bare helt at trække mig ud af det der dreng/pige-ræs Jeg hader nogle gange min krop, og tænker, at vejen 
frem er at skjule min krop og min seksualitet for mig selv og andre. 
 
Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved, at Gud har skabt sex og min krop, men jeg syntes det er 
svært at finde ud af, hvordan man skal leve med det. Hvorfor skal sex give så mange problemer? Findes den 
gyldne mellemvej? Der hvor jeg kan være stolt og glad for min krop og den virkning jeg har på drenge? Der 
hvor jeg glæder mig til sex, og derfor vil vente til efter brylluppet? Der hvor sex bliver noget godt og 
spændende og ikke forstyrrende og ødelæggende? 
 
Hvad skal jeg gøre? 
Hvem kan jeg tale med? 
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