
Sammen med sin ejermand dingler penis gennem livet og vokser, skrumper 

og ældes i takt med kroppen. Den sladrer om sygdomme i kredsløbet og 

forårsager både fornøjelser og frustrationer. Af og til skaber den sågar nyt 

liv. Men oftest er den bare et praktisk håndtag, når tissetrangen melder sig. 

Selvom nogle helst vil af med den, ønsker mange den endnu større. Det er 

dog de færreste, der taler højt om op- og nedture med vedhænget mellem 

mandens ben. I december måneds Tænkepause indvier androlog Jakob 

Kristian Jakobsen os alle i den kropsdel, som mænd sjældent taler om. I 

hvert fald med deres læge. Forfatteren er ligesom en gynækolog – bare for 

mennesker af hankøn – og kan måske få flere modvillige til at tage en tur 

til doktoren. Der er nemlig store fordele ved at komme i tide. Ikke bare når 

penis brækker eller får kræft, men også når den nægter at rejse sig. For penis 

følger sin ejer i tykt og tyndt igennem hele livet.

 

”Penis er for halvdelen af jordens befolkning en dinglende, 
strittende og dryppende følgesvend, som tiltrækker sig op-
mærksomhed og trænger sig på. Penis forandrer sig gennem 
livet og giver glæde til mange, genvordigheder for nogle og 
gru til et fåtal. Det er mit arbejde som kirurg med speciale i 
mandens kopulationsorgan at undersøge, operere og formidle 
penis til mænd og andre interesserede” 
– Jakob Kristian Jakobsen
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Penis - en tro følgesvend


