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For de fleste af os går fornuften fløjten, når først sex kommer inden for rækkevidde. Blodet søger sydpå,
og hjernemusklerne indstiller mere eller mindre deres virke. Ethvert håb om en intelligent tanke, så længe
akten står på, lades ude. Men hvorfor er vi så tiltrukket af dette lidt klistrede fællesskab? En del af vores
begær skyldes naturligvis, at vi er pattedyr på linje med præriemus, rotter og chimpanser: Vi vil gerne sætte
afkom i verden – selvom vi egentlig ikke orker mere end 1,8 barn.
Alligevel kan biologien ikke forklare alt. For nogle af os går jo efter super-trimmede Barbie og Ken-typer,
og andre foretrækker trofaste håndbogsbibliotekarer. Er det måske snarere vores kultur, samfundsstruktur
og fornemmelse af magt, der definerer vores seksualitet? Heldigvis tilbyder Ditte Trolle, sexolog ved Aarhus
Universitet, en hjælpende hånd i juni måneds Tænkepauser, så vi kan få noget på den kloge, mens vi lige
giver den dumme en slapper.
Ditte Trolle
Speciallæge i gynækologi og adjungeret lektor i sexologi ved Aarhus
Universitet. Hendes forskning har overvejende drejet sig om hormonforstyrrelser. I 2012 udgav hun bogen Sex efter 50.
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”Et håndtryk med et antydet ekstra klem, et blik, der varer et sekund
længere end nødvendigt – små ting, der i den sidste ende kan give
håb om et seksuelt møde. Lysten til sex er et grundvilkår for vores
eksistens, og seksualiteten og forplantningen måske de områder af
vores liv, hvor biologien råder mest over os. Men det er også de områder, hvor sociale og kulturelle normer håndhæves mest kompromisløst. Sex bliver et krydsfelt, hvor drifter og kultur kæmper om
vores valg og handlemåder.”
”Jeg har interesseret mig for biologi og adfærd, siden jeg som barn
faldt over en bog af zoologen og nobelpristageren Konrad Lorenz.
Hans fortællinger om, hvordan milde duer under de rigtige omstændigheder kunne forvandles til nådesløse dræbere fascinerede mig og
har præget mit syn på naturen – mennesker inklusive – lige siden.”
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