Den underligste oplevelse ‹ 1
Dette afsnit er om drengenes møde med seksualiteten,
men I piger må også godt følge med. Det er sikkert interessant nok at vide, hvad der sker hos det andet køn.
Et jordskælv
En dag sker der et jordskælv i enhver drengs liv. Seksualiteten går i udbrud! Ja, sådan vil jeg betegne det, for det
kan ske ret pludseligt og er en underlig oplevelse, der
ændrer en hel del. I dag er drenge i gennemsnit ca. 13
år, når seksualiteten vågner. Jeg tror nok, jeg selv var lidt
ældre. Men det er lidt lige meget, hvor gammel man nu
er. Det kommer, når det kommer.
Det kalder man pubertet, og det sker for både drenge
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og piger. Hos drenge betyder det bl.a. at stemmen
ændrer sig, og at kroppen, musklerne, skægget begynder at vokse, og så begynder testiklerne at lave sæd.
Det betyder også, at drenge får rejsning på forskellige
tidspunkter. Kroppen er altså ved at udvikle sig sådan,
at en dreng kan have samleje med en pige og derved få
børn og blive far. Det hele er sådan set en fascinerende
udvikling – et kæmpe mirakel, som Gud lader ske. Men
det føles ikke altid sådan. Nogle gange er det bare som
en meget underlig oplevelse.
Følelserne
Der sker mange ting i den tid, men den største forandring er ikke alt det ydre, men derimod det, der er ved
at ske dybt indeni. Maven snurrer med tusinde sommerfugle. Ordet ”sex” og al den slags kan fra dette øjeblik
forhekse enhver dreng. Billeder i reklamer og film, som
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bare antyder det mindste i den retning prenter sig ind
på nethinden. Nøgenhed, bryster og alle mulige tanker
om den slags begynder at fylde meget. I har måske altid
syntes, at pornografiske billeder var enormt ulækre, men
fra den dag er de også meget spændende, selvom de
sikkert stadig virker klamme. Mærkeligt ikke? I, drenge
behøver ikke være de frækkeste i klassen eller specielt
hårdkogte typer for at have det sådan. Det gælder også
de små, pæne og stille drenge. Det er, som om der er
sket en forvandling – men til hvad?
Forvandling til hvad?
”Hvad er vi drenge for nogle, som pludselig går så meget
op i sådan noget beskidt noget?” kunne man spørge.
Nogle gange kan drenge ikke engang tænke på andet
end sex! Der er sikkert ting, I har forestillet jer, som ville
være flovt at nævne for andre. Hvad er det, der sker med
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os, drenge? Er det en forvandling til monstre eller hvad?
Før jeg svarer på det, så lad os lige se på, hvordan
pigerne oplever deres seksualitet starte …
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Hvilken oplevelse? ‹ 2
Hej piger – undskyld, hvis I føler, I er blevet overset lidt
indtil nu. Ja, jeg ved ikke, hvordan det har været for jer at
skulle læse det her om drengene. Nok lidt specielt – men
sikkert også interessant. Vi drenge er sådan set temmelig
mærkelige. Så hvis det her har skræmt jer fra at have noget med os at gøre, kan jeg egentlig godt forstå det. Der
er bare ikke noget at gøre ved det. Sådan er vi drenge
altså, og vi kan faktisk ikke gøre for det.
Men hvordan oplever I piger det så? Mon ikke også
I har sådan en kæmpe oplevelse, som den vi drenge
oplever?
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En verden til forskel
Piger er anderledes end drenge. Det vidste jeg da godt.
Derfor havde jeg selvfølgelig også regnet med, at oplevelserne måtte være anderledes. Alligevel er det meget
mere anderledes, end jeg overhovedet havde kunnet
forestillet mig. For de fleste piger oplever faktisk slet ikke
noget særligt!
Okay, for jer piger, er det måske ikke den helt store
overraskelse, men det viser virkelig, hvilken verden til
forskel, der er mellem kønnene. Det skyldes ikke bare
opdragelse, som nogen påstår, hvor piger får dukker i
fødselsdagsgave og går i lyserødt tøj, mens drenge får
legetøjsbiler og går i blåt tøj. Forskellen er nemlig ikke
kun kulturel, men helt igennem fysisk, pga. den måde
vi er skabt og indrettet på. Vi drenge oplever en masse
fysisk og konkret, når seksualiteten går i udbrud, men
det gør I piger ikke – i hvert fald ikke på samme måde.
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Berøring og kys
Jo, der sker noget med jer piger i puberteten og normalt
endda nogle år før drengene. Brysterne vokser, men det
føles ikke meget anderledes, end når arme og ben vokser. Piger får menstruation, og det kan give humørsvingninger og virke voldsomt, når det bløder. Men det er ikke
noget, der vækker seksuelle følelser eller længsler. Mere
bare ubehag! Piger kan altså gå igennem puberteten og
teenageårene uden at opleve noget, der overhovedet
kan sammenlignes med drengenes oplevelser.
Hvornår sker der så noget? Typisk når en pige bliver
berørt, kysset eller lignende. Så sker der noget, der
kunne minde om drengenes erfaring. Når det seksuelle
vågner, kan det opleves som en behagelig kildren, et gys
eller en åbenbaring: ”Aha, det er det, det er”. Meget af
det er følelser. En smule af det kan være mere fysisk.

15

Følelser og seksualitet
En piges oplevelser er altså mere nært forbundet med
at være sammen med en person, hun har følelser for.
Derfor er det ofte svært for hende at skelne mellem det
seksuelle, forelskelsen og alle de andre følelser, hun
har i sig. Drenge kan forholde sig til den nye seksuelle
verden uden at blande forelskelse eller andet ind i det.
Det kan piger normalt ikke, fordi det hele hænger tættere
sammen for dem. Særligt det følelsesmæssige fylder
langt mere end det fysiske. Det seksuelle er der og er
klar til at blive brugt, så snart de bliver berørt seksuelt. Alligevel fylder det følelsesmæssige mere igennem årene.
Det gælder tit også i forbindelse med selve det at have
samleje.
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