
Mange singler gruer sikkert allerede for dagen. Den 14. februar aka 
Valentinsdag, hvor nyforelskede par invaderer gader og stræder, fletter  
fingre og kysser lidenskabeligt på restauranter, hvor de fejrer deres kærlighed, 
inden de sikkert skal hjem og muntre sig med hinanden i kanen. Men frygt 
ikke – der er trøst og hjælp at hente i februar måneds Tænkepause om onani 
for alle os andre, der ikke har nogen at gå hjem med. Vi kan bare tage sagen 
i egen hånd. For selv om de færreste af os taler om onani i offentlighed, så 
håndterer vi fint praksissen i enrum. Onani fortjener da også en oprejsning, 
for den er langt mere driftssikker end kiksede samlejer og fører næsten altid 
til kropslig ekstase og et øjebliks frydefuld glemsel. Den kræver ikke meget 
plads og er heller ikke underlagt problematiske magtforhold eller social i- 
scenesættelse. Som Woody Allen siger: Så er onani jo netop bare sex med 
en, man elsker.

”Onaniens historie har længe fascineret mig. Den 
drejer sig om moralsk panik, medicinsk magtmis-
brug og et fuldstændig anderledes medicinsk 
verdensbillede.” 

“Vores seksualitet har altid været stærkt reguleret. 
Det gælder ikke mindst for “solosex”, som har en 
dramatisk historie. Der eksisterer formentlig ikke 
nogen anden kropslig aktivitet, som er gået fra 
at være stemplet som syg og umoralsk til i dag at 
blive opfattet som sund og opbyggelig. Alligevel 
er der stadig unge, som kontakter Sexlinien og er 
bekymrede over deres onanivaner.” 
– Morten Arnika Skydsgaard

MORTEN ARNIKA SKYDSGAARD
Museumsinspektør i medicinhistorie på Steno Museet ved Science  
Museerne, Aarhus Universitet. Han er Danmarks førende onaniforsker og 
optaget af overgangen mellem det gamle medicinske verdensbillede, 
hvor kroppen var mystisk og behandlingerne dramatiske, og vor tids læge- 
videnskab med teknologi, kemi i pilleform og kropsinvaderende diagno- 
stik. Onani er den første bog om onaniens historie i Danmark.

DEN 3. FEBRUAR OPFØRER NØRREBRO TEATER TÆNKEPAUSEN LIVE.
KOMIKER OG JOURNALIST SEBASTIAN DORSET ER VÆRT FOR MONOLOG 
OG LEVENDE TALKSHOW. 
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