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Indledning 

Gode orgasmer giver mere energi og lyst til flere... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er Xtase Skolens motto og den grundlæggende filosofi 

bag alle kapitlerne. 

 Slik hende i den 7. himmel og giv ham et blowjob han 

aldrig glemmer... 

 Læg trykket rigtigt og giv din partner de skønneste 

A- og G-punktsorgasmer... 

 Dominans! Sæt scenen - lær det - prøv det - nyd det... 

 Kama Sutra – de 5 sanser og hvordan man betræder 

”det hellige rum” 

For bare at nævne et par af de spændende emner! 
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Xtase Skolen består af 19 forskellige kapitler, som hver for sig 

går i dybden med et spændende emne. Til hvert kapitel hører 

en artikel, efterfulgt af en test med 10 spørgsmål, tips & tricks 

og personlige beretninger om sex og erotik.  

Min meget brede viden omkring sex og erotik, stammer fra de 

mange år, hvor jeg har været indehaver af livet-er-godt.dk, et 

firma, der arrangerer dildoparty over hele landet. 

Mange tusinde piger (og flere hundrede fyre) har åbent 

fortalt om deres oplevelser med sex og erotik. Desværre er der 

en ting der går igen hos en meget stor del af vores party 

deltagere. Det er uvidenhed. Det kan være almen uvidenhed 

omkring hvordan man som kvinde er indrettet forneden eller 

det kan være uvidenhed omkring, hvordan man får orgasme. 

Eller noget helt tredje. Men jeg vil gerne medvirke til at flest 

muligt, får så megen viden som muligt omkring sex og erotik.  

ALLE, uanset alder og erfaring, vil få ny viden og inspiration 

af at læse bogen, der kommer omkring stort set alle emner 

indenfor den seksuelle genre. 

For viden og øvelse er vejen frem mod fantastisk sex og man 

bliver aldrig for gammel til sex, det skal nydes hele livet. 

Når du har læst bogen til ende, kan du med rette kalde dig 

Xtase-Xpert! 

Alle artiklerne er holdt på et pænt og sobert niveau med fokus 

på det erotiske og sensuelle så ALLE kan være med. 

Artiklerne er rigt illustreret med flotte billeder så du får en 

flot helhedsoplevelse og måske bliver du endda inspireret... 

Rigtig god fornøjelse 
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Kapitel 1 

Kvindens hemmeligheder 

 

I første kapitel kan du læse og lære mere om sex gennem 

tiderne, og du får et godt kendskab til hvordan kvindens krop 

fungerer seksuelt. 

 

Knib dig glad og gør missen til en lysthule! 

  

Nutidens forhold til seksualitet er skabt af normer, regler 

og kulturelle forhold. Det betyder, at vores følelsesapparat – 

også i forhold til sex – er drevet dels af vores naturlige 

tilbøjeligheder, men også af, hvad vore omgivelser forventer 

af os. Normer ændrer sig. Derfor har det heller ikke altid 

været de samme ting, som betragtedes som "normalt".  

 

 

Seksualitet i antikken adskiller sig meget for, hvad vi 

kender til i dag. I Romertiden og i oldtidens Grækenland 

brugte man ikke termer som homoseksuel, heteroseksuel eller 

biseksuel. Man var sammen med den man kunne lide, mand 
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eller kvinde. Ofte var det personens sociale status, der var det 

afgørende. Køn og alder betød ikke så meget. Seksualitet var 

den frie herres aktivitet, og derfor blev den aktive 

homoseksualitet accepteret, mens kvindernes seksualitet var 

uvæsentlig. Det handlede simpelthen om forholdet mellem 

den dominerende og den dominerede. Både i Grækenland og 

andre steder praktiserede man homoseksualitet mellem 

voksne mænd og helt unge drenge. Man mente, at drengen 

også fik udbytte af forholdet, f.eks. kærlighed og 

undervisning. Helt konkret mente nogen også, at manden via 

sæden kunne overføre manddomskraft til drengen.  

Oralsex var noget kontroversielt i det romerske samfund, 

eller i hvert fald mere end analsex eller sex mellem to mænd. 

Der er ikke meget information om forekomsten af 

homoseksuel sex mellem to romerinder, men det tyder på, at 

der var langt stærkere tabu omkring sex mellem to kvinder 

end mellem to mænd. 

Selvom nøgenhed blev accepteret i det antikke 

Grækenland, var en synlig erektion ikke velset. Desuden var 

en lille penis faktisk idealet.  

Klassisk kristendom har derimod altid holdt fast i, at det 

eneste legitime seksuelle samkvem skulle være imellem en 

mand og en kvinde, der havde indgået ægteskab.  
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Kvindens kønsorganer og hele området deromkring har 

altid været noget hemmeligt og forbudt for mange. Det 

hænger måske sammen med, at det er lidt sværere at studere 

end mandens kønsorgan. Nydelse var jo i gamle dage også 

forbeholdt mænd, så det var ikke tilladt at pille.  

Sæt dig på hug over et spejl og kig. Nyd synet, tænk på 

hvor mange gode timer det giver dig og din partner. Du er 

præcis lige så smuk, som du selv synes - husk at vi alle er 

forskellige. 

Smid al din lærdom fra barndommen ud, det er i 

allerhøjeste grad tilladt at røre, pille og udforske. Hvis du ikke 

selv kan lide at røre ved dig selv er det svært at lade en 

partner gøre det. 

 



11 
 

 

Bækkenbunden skal trænes gennem hele livet for at undgå 

at musklerne bliver slappe. Slappe muskler øger risikoen for 

ufrivillig vandladning ved f.eks. anstrengelser, hoste og grin. 

Stærke muskler i bækkenbunden giver også mulighed for 

sjovere sex, idet man meget nemmere kan klemme om 

manden, når man har styr på musklerne.  

Man kan træne sin bækkenbund på forskellige måder. Dels 

er der knibeøvelserne, som man ofte instrueres i hos lægen 

eller jordemoderen i forbindelse med graviditet. Men der 

findes også elskovskugler, som man sætter op i skeden og 

kniber om samtidig med, at man bevæger man sig. Derved 

sættes der gang i de vibrationer elskovskuglerne giver. Dette 

er med til at holde musklerne aktive og bevægelige. 

Elskovskugler bruges ca. 10 min ad gangen hver anden dag og 

giver hurtige resultater, og fungerer som en slags ’vægte’. 

Det betyder, at du – præcis ligesom med alle andre muskler – 

kan træne fint uden, men med vægt og modstand, bliver 

træningen mere effektiv og virker bedre.  

 

 

 

 

Skeden ikke er så lang, men naturen har indrettet det så 

praktisk, at skedens længde bliver øget når man bliver 

seksuelt ophidset. Altså er der plads til langt de fleste 
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penisser. Hvis penis er meget lang, kan det selvfølgelig være 

vanskeligt, men med god tid og godt forspil lykkes det som 

regel, også så det bliver en stor nydelse. 

Det kan være sværere hvis penis er meget tyk, men igen 

handler det meget om at give sig god tid og ikke gå for hurtigt 

frem. Enkelte piger lukker så stærkt sammen, at det er 

nærmest umuligt at trænge ind. Dette er som regel 

psykologisk betinget og kræver ofte professionel hjælp. Hvis 

man hellere selv vil forsøge sig, kan man øve sig med dildoer. 

Her er det vigtigt, at man starter med en lille og langsomt 

øger tykkelsen på dildoen. Man skal huske godt med 

glidecreme og enten gøre det selv, eller med en partner man 

er glad for og tryg ved. Ved afholdelse af f.eks. et dildoparty, 

kan man nævne dette. Et godt og trygt sted at sikre sig, at 

man får ’det rigtige udstyr’ med hjem i første forsøg.  

 

 

Omvendt er skeden rigtig god til at tilpasse sig, så hvis 

penis ikke er så stor, udvider skeden sig ikke så meget og det 

bliver stadig en god oplevelse. I et senere kapitel vil vi 
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gennemgå de forskellige punkter der sidder i skeden, f.eks. g-

punktet. 

Klitoris ligger forrest, foran urinrøret og egentlig lidt 

gemt, der hvor de store og små skamlæber udspringer. Når 

kvinden bliver ophidset, forstørres klitoris, det kan være mere 

eller mindre, men den kan faktisk godt blive helt fremstående 

som en lillebitte minipenis. Lige før en klitoris orgasme, er 

det ofte som om klitoris trækker sig lidt tilbage og næsten 

forsvinder. Netop når det sker, er det vigtigt at blive ved med 

at stimulere. Det er ofte på dette tidspunkt, at man mister 

orgasmen, hvis den volder vanskeligheder. 

Kvinden er også meget følsom både på de indre og ydre 

skamlæber. Når kvinden bliver varm og ophidset fyldes 

skamlæberne med blod og bliver meget fyldige samtidig med 

at skeden bliver længere og blødere. 

Vi har rigtig mange nerveender i området omkring skeden 

og anus, det er derfor, vi er meget følsomme. Det er godt at 

starte med at røre rigtig blødt, netop for at pirre og "vække" 

nervespidserne. Efterhånden kan man så have behov for at 

der bliver pirret lidt mere. 

Nogle kvinder kan lide at blive stimuleret direkte på 

klitoris, mens andre slet ikke kan lide at klitoris bliver direkte 

berørt, der må man så bevæge sig i cirkler rundt om. Det er 

vigtigt at man f.eks. ikke gnider på urinrøret, det kan både 

gøre ondt og give irritation. Noget, som måske især mænd 

kan have svært ved at forstå, er, at det der er super godt den 

ene dag, ikke er spor rart den anden, det er helt almindeligt og 

det må man sige højt og så give udtryk for hvordan man bedst 

stimuleres netop denne dag. Hvis det er svært at få sagt, kan 

man øve sig i at udtrykke sig med lyde under samlejet, så ens 

partner har en chance for at gøre det helt rigtige. 

Området omkring anus, er meget følsomt, men samtidig 

er det også meget tabu for mange. Desværre har rigtig mange 

også dårlige oplevelser med det. Men det man først og 

fremmest skal være opmærksom på er, at det er så følsomt, og 
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at det er ok at man kan synes det er dejligt at blive nusset i 

det område. Vi har senere et kapitel om analsex hvor vi vil 

beskrive metoder til at få det til at lykkes, være rigtigt godt 

osv. 
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Hygiejne 

Hygiejne er meget vigtigt. Man skal vaske sig dagligt, 

allerhelst med en sæbe, der er specielt beregnet til 

intimhygiejne. Hvis man bruger en almindelig håndsæbe 

eller bodyshampoo, kan parfumen meget nemt irritere og 

give kløe og svie. Når man vasker sig, og i øvrigt også efter 

toiletbesøg, er det vigtigt, at man vasker eller tørrer forfra og 

bagud, for ikke at overføre bakterier. Den sæbe man bruger, 

skal have en ph-værdi omkring 4, ligesom skeden. Så sikrer 

man, at den ikke virker udtørrende. Det er også en god idé 

lige at gå på toilettet og tisse efter sex, på den måde får man 

"tømt ud" og også skyllet urinrøret igennem, hvis der skulle 

være kommet bakterier derop under sex. Meget ofte ser man 

den såkaldte Honey Moon-blærebetændelse, som skyldes 

hyppig sex, men det er nemt at forebygge, netop hvis man 

husker at tisse af bagefter sex. 

 

Kønssygdomme 

Kønssygdomme er en ubehagelig og ærgerlig oplevelse. 

Der er mange forskellige af slagsen. Fælles for dem alle er 

dog, at hvis man beskytter sig med kondom, er det nemt at 

undgå dem. Selv om du kender din partner, kender du jo ikke 

hans/hendes tidligere sexpartnere. Ideelt set bør man ikke 

dyrke ubeskyttet sex, før man er blevet testet sammen ved 

lægen, det er nok urealistisk for de fleste, men tænk alligevel 

over det. 

En af de mest almindelige er klamydia, der skyldes en 

bakterie. Det er pt. den mest hyppige kønssygdom i Danmark. 

Du kan undgå den ved altid at bruge kondom. Det er en træls 

sygdom, der ofte ikke giver symptomer, men ubehandlet kan 

føre til sterilitet. Ved symptomer vil de ofte være udflåd og 

smerter i underlivet, eller når du går på toilettet. Den 

behandles heldigvis let med antibiotika og husk, at I begge 

skal behandles på en gang. De seneste tal fra 

sundhedsstyrelsen siger at 14.000 smittes hvert år og at ca. 
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dobbelt så mange er smittet uden at vide det! En god 

hovedregel er som minimum at blive testet for Klamydia hver 

gang, du får foretaget din treårige SMEAR 

(Celleforandringer). 

 

En anden af de hyppigst forekommende sygdomme er 

kønsvorter/kondylomer. Det skyldes en virus, der overføres 

via ubeskyttet sex. Der kan gå op til 9 måneder fra du er 

smittet til du udvikler de små blomkålslignende vorter, typisk 

omkring skamlæberne eller endetarmen, hos mændene er det 

især omkring penishovedet, du finder dem. 

De er ikke nemme at slippe af med, du kan have fornøjelse 

af dem resten af livet med jævne mellemrum. Virusset menes 

desuden at være skyld i celleforandringer i livmoderhalsen og 

øget risiko for at udvikle kræft i kønsdelene. Når 

behandlingen er overstået, er det godt at blive tjekket for 

celleforandringer. Behandlingen tager lang tid og foregår ved 

at lægen pensler eller fryser vorterne, behandlingen er 

desværre ikke altid 100 % effektiv. 

 

Herpes er et virus, der smitter ved tæt kontakt og mange 

har været i kontakt med virussen uden at vide det. Ca. 25 % 

af alle voksne danskere har antistoffer mod det virus, der 

forårsager herpes på kønsdelene, altså må de have været i 

nærkontakt med virusset på et tidspunkt. Forkølelsessår kan 

også smitte ved oralsex og oralsex kan give forkølelsessår, 

hvis herpesvirus er involveret.  

Hvis du bliver smittet, vil der inden for en uge dukke små 

væskende blærer og rød irriteret hud op i det smittede 

område. Det kløer og svier, og bliver til sår, der heler igen 

inden for 2-3 uger. Af og til kan man få feber, hovedpine og 

smerter også. 

Dette virus har du også glæde af resten af livet, det er ikke 

skadeligt som sådan, kun i tilfælde af graviditet, hvor barnet 
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kan blive smittet ved fødslen. Det kan ikke kureres, men du 

kan få medicin, der får anfaldene til at overstå hurtigere. 

 

Fladlus er lus, der sidder i kønsbehåringen og smitter ved 

tæt kontakt mellem kønsbehåring. De kan dog brede sig til 

alle behårede områder på kroppen. De klør og irriterer 

akkurat som hovedlus og behandles også med shampoo eller 

creme i håndkøb. De er ufarlige, men meget generende. 

 

Celleforandringer eller HPV er efterhånden også ret 

udbredt blandt kvinder i alle aldre. De aktiveres ved 

ubeskyttet samleje og kan i værste fald føre til 

underlivskræft. Derfor vil man behandle celleforandringer 

ved at fryse disse væk eller foretage et keglesnit. Jo flere 

sexpartnere, man har haft, jo større er risikoen for at 

celleforandringerne finder sted. Alle kvinder gennemfører en 

SMEAR undersøgelse hos egen læge hver tredje år, hvor man 

præventivt tjekkes for forandringer.  

 

Endelig er der de mere sjældne, men samtidig meget 

ubehagelige som gonorré, syfilis, smitsom leverbetændelse og 

ikke mindst AIDS. At de er sjældne, betyder ikke, at det er 

umuligt at få dem, men igen, hvis man bruger kondom er 

man rigtig godt beskyttet.  

 

Intimbarbering/voksning 

Mange kvinder vælger i dag at fjerne en del af 

kønsbehåringen. Nogle vælger at fjerne det hele, andre har en 

stribe tilbage eller et mønster, man laver efter en slags 

skabelon. Der er mange grunde til man fjerner hårene, det 

kan være, man føler det er nemmere at holde sig ren, man 

kan synes det er pænere og mere lækkert f.eks. i forbindelse 

med oralsex eller måske gør man det bare, fordi det er 

moderne lige nu. Kigger man sig lidt rundt i badet, når man 

er til træning eller i svømmehal, kan man se at der er mange 
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forskellige løsninger. Det er heldigvis lige så forskelligt, 

hvordan mænd foretrækker, at man er. Man kan fjerne 

hårene dels med skraber og dels med voks. 

 

 

 

Når man bruger en skraber, skal man sørge for at vælge en 

barberskum uden parfume, parabener og konserverings-

midler, da skummet kommer i kontakt med slimhinderne og 

optages på den måde i kroppen. Man skal også huske, at have 

en skarp skraber, som man kun bruger til dette formål og ikke 

deler med andre. Hvis man låner ud, eller bruger den på 

benene og under armene også f.eks., er der stor risiko for at få 

de irriterende røde knopper, også kaldet skægpest. Inden man 

går i gang, er det godt at tage et varmt bad, så huden er varm. 

Lige til allersidst giver man et koldt skyl, så huden er helt 
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parat. Smør skummet på, og skrab med hårene, hvis du 

skraber mod hårene, er der større risiko for, at du får 

problemer med indgroede hår og røde knopper. Skyl grundigt 

og dup dig tør, smør gerne med en god uparfumeret creme 

bagefter. Barberingen skal gentages ofte, mange barberer sig 

hver 2-3 dag. Huden kan godt blive lidt irriteret især i starten, 

men en god plejende creme hjælper. 

 

Hvis man vælger at fjerne hårene med 

voks, er det nemmest at gå til en 

professionel behandler. Det kan være noget 

besværligt og ubehageligt at kaste sig ud i 

intim voksning på egen hånd. Ligesom med 

barbering, kan man vælge om man vil være 

helt glat eller lade lidt hår være tilbage. Igen 

er den efterfølgende pleje vigtig. Du skal 

bruge en god plejende creme bagefter og en 

skrubbecreme løbende, så undgår du bedst 

de nedgroede hår. Voksningen skal gentages 

ca. hver 3 - 4 uge, så bliver det mindre og 

mindre smertefuldt efterhånden. Første gang 

er ingen skovtur, men hvis man gør det 

regelmæssigt, er det ikke så slemt efterhånden.  

Her er hvad man skal kigge efter hos behandleren: Bikini 

Brazil, lige til trussekanten. Tanga Brazil, trussekanten + 1 

cm, Brasiliansk Brazil, så er der kun en tynd streg tilbage og 

med Hollywood Brazil er alle hår væk. 

Lige for god ordens skyld, skal vi nævne at man aldrig, 

aldrig, aldrig må bruge almindelige hårfjerningsmidler til 

intim hårfjerning, de vil svie og brænde og lave meget mere 

skade end gavn.  

I næste kapitel kigger vi nærmere på hvordan mandens 

regnorm bliver til en anakonda...  

Men først skal vi lige prøve kræfter med de første 10 

spørgsmål. 
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1. Hvilke hjælpemidler kan man bruge til at styrke 

bækkenbunden? 

 

A. En håndbruser 

B. Elskovskugler 

C. En vibrator 

 

2. Hvornår bliver skedens længde øget?  

 

A. Ved knibeøvelser og en veltrænet bækkenbund 

B. Når kvinden bliver ophidset 

C. Når kvinden får orgasme 

 

3. Hvor sidder klitoris? 

 

A. 3 - 5 cm oppe i skeden, på oversiden 

B. På undersiden af skedeindgangen 

C. Forrest på skeden foran urinrøret, hvor de små og 

store skamlæber udspringer 

 

4. Umiddelbart inden en orgasme... 

 

A. Trækker klitoris sig tilbage for et kort øjeblik og 

forsvinder næsten helt 

B. Hæver klitoris op og springer frem som en lille 

minipenis 

C. Trækker klitoris sig sammen i rytmiske 

bevægelser 

 

5. Tænder kvinden på det samme hver gang? 

 

A. Nej man skal have 2 variationer 

B. Ja samme fremgangsmåde hver gang, det virker jo! 
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C. Nej for det der er supergodt den ene dag er ikke 

nødvendigvis godt den næste 

 

6. Når man vasker sig forneden skal man vaske? 

 

A. Forfra og bagud, gerne med intimsæbe 

B. Bagfra og gå fremad 

C. Det betyder ikke så meget 

 

7. Hvordan beskytter man sig bedst mod 

kønssygdomme? 

A. Ved at bruge kondom 

B. Ved at tage p-piller 

C. Ved analsex 

 

8. Hvor mange bliver p.t. smittet med Klamydia hvert 

år? 

 

A. 3.500 både mænd og kvinder smittes hvert år 

B. 9.000 smittes hvert år 

C. 14.000 smittes og mere end det dobbelte antal er 

smittet uden at vide det 

 

9. Kønsvorter er en sygdom... 

 

A. Du aldrig slipper helt af med 

B. Der nemt og fuldstændig kureres 

C. Der tager lang tid at komme af med 

 

10. Ved en intimbarbering er en Hollywood Brazil? 

 

A. Fjernelse af hår til trussekanten 

B. Fjernelse af hår til trussekanten + 1 cm ind 

C. Fjernelse af alle hår 
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Personlige historier 

 

Erogen Zone 

For nogle år siden fandt jeg ved et tilfælde ud af at jeg 

havde en uopdaget erogen zone... I knæhaserne. Det at blive 

nusset der med blide strøg kunne stimulere mig en del til 

sexlyst. Ikke lige et område man forventer at blive stimuleret 

omkring. Sådan noget som en dejlig fodmassage i hyggelige 

omgivelser kan også stimulere. 

 

Kønssygdomme – klamydia 

Jeg var på et tidspunkt sammen med en fyr. Vi var 

kærester gennem ca. et halv år. Vi havde rimelig tit sex, og 

brugte aldrig kondom. Jeg tog jo p-piller, og regnede med at 

vi selvfølgelig kunne stole på hinanden. Men jeg blev klogere! 

På et tidspunkt begyndte jeg, at kunne mærke nogle 

forandringer i mit underliv. Det begyndte at svie, når jeg var 

på toilettet, det kløede, og jeg begyndte at få anderledes og 

mere kraftig udflåd. Ad hvor var det ulækkert. Jeg ringede til 

lægen, og fik en tid allerede to dage efter. Hun var rigtig sød, 

og jeg var tryg ved hende. Hun tog en prøve, og sagde jeg 

skulle ringe på næste mandag og få svar. Det gjorde jeg så, og 

prøven var desværre positiv! Jeg konfronterede min kæreste, 

og han indrømmede med det samme, at han havde været 

sammen med en anden. Ikke kun én gang, men flere gange .. 

Det blev så slutningen på vores forhold, og siden dengang ber 

jeg altid fyren om at bruge kondom. Jeg skal ikke risikere 

noget igen, medmindre jeg en dag finder en rigtig sød fyr, jeg 

ved jeg kan stole på, og skal være sammen med rigtig lang tid.  

 

Barbering 

Intim behåring er for mig en meget personlig ting, jeg 

foretrækker at være glat barberet. Men hvordan ved jeg hvad 

min nye kæreste synes bedst om? Da den nye kæreste så 

spurgte om han måtte prøve at barbere mig, blev jeg glad. Det 
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bedste var at han kom helt tæt på og kunne studere hvordan 

jeg præcis ser ud for neden og det har da hjulpet på hans 

finger færdigheder 

 

Erotisk massage 

Erotisk massage har jeg erfaring med som en dejlig 

opvarmning, men desværre har jeg også oplevet at mange 

mænd ikke helt har forstået at den intime berøre som 

massage giver har en ekstrem pirrende virkning på en kvinde. 

Jeg kan blive helt våd i trussen ved at få massage på de rette 

steder. Jeg har haft meget glæde af en boa fjer eller lign. da 

den kan være en erstatning til den naturlige berøring hvis 

man ikke lige kan overtale ham til at give massage. 

 

Træning 

Efter en skade i ryggen har jeg haft alvorlige problemer 

med mit bækkenbund i forhold til at holde på vandet og 

kæresten kunne mærke en forandring når jeg kom, sagt på en 

anden måde, han følte jeg var blevet mere slap. Jeg fik 

anbefalet elskovskugler eller bækkenbundskugler som nogen 

kalder dem til at træne min bækkenbund. Efter nogle 

måneder kunne vi allerede mærke en forandring seksuelt 

foruden jeg kunne mærke en forandring i forhold til 

problematikken omkring det at holde på vandet. 

  

Tips og tricks og svar på de 10 spørgsmål til dette kapitel. 

 

Udforsk din egen krop. Lær den at kende. Det er ok! Jo 

bedre du kender din egen krop og dine egne reaktioner, jo 

bedre kan du hjælpe en anden med at forstå dem. Vis din 

partner under sex, hvordan du tilfredsstiller dig selv. På den 

måde kan han/hun nemt aflæse, hvordan du foretrækker det. 

Og de fleste synes, at det er super frækt at se på! Hav altid et 

kondom liggende lige ved siden af sengen - på den måde, kan 

det hurtigt tages frem og forstyrrer ikke legen meget. Tænk 
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på dit sexliv som en dans: Når I har sex, så forestil dig at I 

"danser i takt", så I hele tiden følger en fælles rytme. 

 

 

1: Elskovskugler 

2: Skeden ikke er så lang, men naturen har indrettet det så 

praktisk, at skedens længde bliver øget når man bliver 

seksuelt ophidset. 

3: Klitoris ligger forrest, foran urinrøret og egentlig lidt 

gemt der hvor de store og små skamlæber udspringer. 

4: Lige før en klitoris orgasme er det ofte lige som om 

klitoris trækker sig lidt tilbage og næsten forsvinder. 

5: Noget som måske især mænd kan have svært ved at 

forstå er, at det der er supergodt den ene dag ikke er spor rart 

den anden, det er helt almindeligt og det må man sige højt og 

så give udtryk for hvordan man bedst stimuleres netop denne 

dag. 

6: Når man vasker sig, og i øvrigt også efter toiletbesøg,  er 

det vigtigt at man vasker eller tørrer forfra og bagud, for ikke 

at overføre bakterier. 

7: Fælles for dem alle er dog, at hvis man beskytter sig 

med kondom er man fuldt beskyttet. 

8 De seneste tal fra sundhedsstyrelsen siger at 14.000 

smittes hvert år og at ca. dobbelt så mange er smittet uden at 

vide det! 

9: De er ikke nemme at slippe af med, du kan have 

fornøjelse af dem resten af livet med jævne mellemrum 

10: Med Hollywood Brazil er alle hår væk. 
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Kapitel 2 

Fra regnorm til anakonda 

 

I dette kapitel beskæftiger vi os med mandens bedste ven, 

hvordan den virker og hvilke kunststykker, den kan udføre og 

ikke mindst om den er lige som de andres. 

Få ting er vel gennem tiden blevet sammenlignet så meget 

som mandens udstyr. Er den en grow’er eller en show’er og 

hvordan sker forvandlingen fra regnorm til anakonda. 

 

Sex har altid været et samtaleemne, her kan du læse om 

hvad man siger om sex i andre lande og læse nogle af de mere 

underholdende historier der er om sex. 

 

Penis har altid virket dragende. Tænk på hvor mange små 

drengebørn, der glad og gerne stolt viser den frem, når der er 

mulighed for det. Mange vokser aldrig helt fra det. Samtidig 

er den også skyld i mange bekymringer. Er den stor nok, lige 

nok, udholdende nok osv. Her vil vi kigge nærmere på den, 

give lidt tricks til at få den til at komme præcis, når du vil 

have det, og give gode råd til plejen af den. 

Ordet "penis" er taget fra det latinske ord for "hale."  

Når mandens penis ændrer karakter fra regnorm til 

anakonda er det ikke ved hjælp af magi - selvom det måske 

kan virke sådan… Det drejer sig om simple kropslige 

processer. I lighed med resten af kroppen, kan disse processer 

forbedres ved hjælp af træning. Træningen hjælper både på 

rejsning, med at holde tæt, samt at tømme de sidste dråber ud 

efter vandladning! 

Testiklerne ligger i pungen. Een på hver side. Her dannes 

sædcellerne og det mandlige kønshormon, testosteron. 

Bitestiklen ligger langs testiklens bagkant, og her opbevares 

sædcellerne. 
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Organet inddeles i en tilhæftet del penisroden (radix 

penis), som ligger skjult under roden af pungen, og en fri 

bevægelig del bestående af penisskaftet (corpus penis) og 

penishovedet (glans penis). Det er i daglig tale den frie 

bevægelige del, man kalder penis. 

 

 

 

 

Penisroden består af tre svulmelegemer. Et svulmelegeme 

i midten og to svulmelegemer i siderne. Urinrøret løber 

gennem penis. De to svulmelegemer i siden er aflange og 

kegleformede.  

Penisskaftet består af en fortsættelse af de tre 

svulmelegemer. Penishovedet, også kaldet glans, er den 

yderste del af penis. Undersiden har en midt stillet fure, hvori 

forhuden er fasthæftet. 

Forhuden er en hud lap, der normalt dækker over penis, 

når denne er slap, mens den trækkes tilbage, når penis er 

erigeret, eller stiv. Indersiden af forhuden og den nederste del 
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af penishovedet indeholder en række kirtler, der producerer et 

fedtholdigt sekret. 

Netop dette sekret gør det meget vigtigt med hygiejnen! 

Husk at vaske penis mindst en gang dagligt og altid lige før 

sex. Når du vasker penis, skal du trække forhuden godt 

tilbage og bagefter skylle godt, brug gerne intimsæbe eller 

anden uparfumeret sæbe for ikke at give irritation. 

Parfumeret sæbe smager heller ikke særlig godt, hvis du 

skulle blive overrasket af et blowjob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En erektion er stivhed og rejsning af penis, der sker ved 

seksuel opstemthed, selvom dette også kan ske i ikke-

seksuelle situationer. Arterierne fører blod ud til de tre 
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svulmelegemer og derved bliver penis både længere og 

tykkere og stivere. 

Fra manden får erektion til han får orgasme går der i 

gennemsnit 7 minutter!  

Der er stor forskel på både tykkelse og størrelse af 

penishovedet. Hvis hovedet er tykkere end skaftet kaldes det 

at penis er "svampeformet". Det er for mange meget 

attraktivt at have en svampeformet penis, da denne er god til 

at stimulere kvindens punkter i skeden. 

Hvis man har en mere spids penis, kan man træne den så 

den blive mere svampeformet. Altså med større penishoved. 

Klem penis fra roden og ned mod hovedet, som så udvides. 

Ved daglig træning vil penishovedet derved vokse, som følge 

af øget blodtilførsel.  

En af de ting der bekymrer flest mænd er, om deres penis 

nu er normal, de fleste vil nok helst have den over 

gennemsnittet, men hvad er gennemsnittet egentlig? 

Vi kigger her på hvordan den peger når den er fuldt 

erigeret og på størrelsen. 

En erigeret penis kan pege i forskellige retninger.   

5% af alle penisser står i vinkel på mellem 0 - 30 grader ud 

fra kroppen, 0 grader betyder faktisk at den står lodret op. 

29% af penisserne står i en vinkel på 30 - 60 grader ud fra 

kroppen. 

31% af alle penisser, altså det mest almindelige, står i en 

vinkel på 60 - 85 grader ud fra kroppen. 

10% står i en vinkel på mellem 85 og 95 grader, altså 

vandret ud fra kroppen. 

20%  står i en vinkel på mellem 95 og 120 grader, dvs. at 

selv om den er stiv, hænger den lidt nedad. 

De sidste 5 % står, eller måske rettere hænger, i en vinkel 

på mellem 120 og 180 grader, 180 grader betyder at den 

hænger lodret ned. 

Penis kan også variere en del i størrelse 
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Den stive penis hos de fleste mænd er mellem 12 og 18 cm. 

Kun 1 ud af 100 mænd har en penis, der i erigeret tilstand 

måler over 23 cm. 

Omkredsen er i gennemsnit 12,3 cm på en stiv penis (det 

svarer til 3,9 cm i diameter). 

Flere undersøgelser har vist, at mænd med en penis, der er 

lille i slap tilstand, ofte vokser mere end den penis, der er stor 

i slap tilstand.  

En penis, der måske ser ud af meget, men som ikke vokser 

nævneværdigt fra slap til stiv tilstand, kaldes en "show'er". 

Og den penis, der kan lægge meget til i størrelsen, kaldes en 

"grow'er".  

12 pct. vokser med en tredjedel eller mindre. Og 7 pct. 

vokser til dobbelt størrelse fra slap til erigeret tilstand.  

Der er kun følenerver i de yderste 3 - 4 cm af kvindens 

skede. Længden er derfor stort set uden betydning for hendes 

fysiske nydelse.  

Kvindes skede kan tilpasse sig en penis af næsten en 

hvilken som helst størrelse. Det vigtige, i seksuel 

sammenhæng, er derfor ikke, hvor meget manden er udstyret 

med, men hvordan han bruger, det han har.  

Manden kan gøre forskelligt for at træne sin penis til 

længere udholdenhed. Dette kan du lære mere om i et senere 

kapitel.  
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Ændring af kønsdele 

Den mest udbredte form for ændring af kønsdelene er 

omskæring: fjernelsen af dele af eller hele forhuden af diverse 

kulturelle, religiøse eller medicinske grunde. Cirka 30 pct. af 

verdens mænd fra 15 år og opefter er omskåret. Antallet 

varierer afhængig af race og religion. Stort set alle jødiske og 

muslimske mænd er omskåret. Og de udgør 70 pct. af alle 

omskårne mænd.  

Ved et samleje betyder størrelsen af penis meget lidt, fordi 

gnidningen mellem en skede og penis næsten kun foregår i de 

yderste 4 - 5 cm af skeden. Derudover kan en kvindes skede 

trække sig mere eller mindre sammen, så den næsten altid vil 

passe til en hvilken som helst størrelse af penis. 

Det kan godt være, at det ind imellem ser ud som om den 

lever sit eget selvstændige liv - og trodser sin ejers lyst og 
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vilje. Måske den vil, når der ikke er tid. Og måske vil den 

ikke, hvad ejeren synes, den skal. En mand har mindre 

kontrol over sin penis end over sine øvrige lemmer. Det 

skyldes, at den er styret af det såkaldt autonome nervesystem, 

som ikke kan kontrolleres af ens bevidsthed. Samme system 

regulerer blodtryk og hjerterytme.  

Og selvom seksuel lyst, og deraf følgende rejsning, ofte er 

forbundet med bevidsthed og tankens kraft, er det ikke lig 

med, at ejeren har kontrol over penis.  

Psykisk stress kan i den forbindelse spille samme rolle som 

et koldt brusebad. Er manden stresset eller har han været i 

iskoldt vand, ser penis mindre ud, end den ellers ville. Også i 

slap tilstand.  

 

Når der er noget galt med penis 

Godt nok er der ikke knogle i penis, men den kan i værste 

fald knække. Sker det, lyder der ofte et "pop", hvorefter penis 

bliver sort eller blå. Og det gør pokkers ondt, ikke at 

forglemme. Det er sjældent, det sker - og det sker oftest for 

unge mænd med særdeles kraftig erektion. Problemet undgås 

ved at bruge den varsomt. Jo hårdere og hurtigere sex - desto 

større er risikoen.  

Penispanik er en vrangforestilling om at penis skrumper 

ind og trækker sig ind i kroppen. Dette er kulturelt betinget 

og forekommer stort set kun i Ghana, Sudan, Kina, Japan, den 

sydøstlige Asien og Vestafrika. 

Priapisme er en smertefuld og potentielt skadelig 

medicinsk tilstand, hvor den erigerede penis ikke vender 

tilbage til sit slappe stadie, efter opstemthed. 

Erektil dysfunktion, bedre kendt som impotens, er den 

manglende evne til at få og fastholde en erektion i en sådan 

grad at den kan bruges til tilfredsstillende seksuel aktivitet. 

Diabetes er en af de primære årsager, såvel som naturlig 

ældning. Psykologiske mekanismer kan også styre impotens 

og der eksisterer flere behandlingsformer. Har du problemer, 
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så kontakt din læge, næsten alle kan få et normalt sexliv ved 

hjælp af korrekt medicin. 

 

 

Mænd og intimbarbering 

Ligesom mange mænd foretrækker at deres kvinde er 

trimmet eller barberet, foretrækker mange kvinder at deres 

mand er trimmet eller intimbarberet. Det kan også være en 

fordel i forhold til at bruge f.eks. penisringe og kondomer, og 

i forbindelse med oralsex, kan man også undgå hår i munden.  

Nogle fjerner alt hår både omkring penis og på pungen, 

mens andre kun tager det mest nødvendige omkring penis.  

Man kan fjerne hårene på forskellig vis, med skraber eller 

ved voksning præcis på samme måde som beskrevet i kapitel 

1. 

 

Gennem tiden har der været mange sjove historier og 

myter om sex.  

Ordet gymnasium kommer fra det græske ord 

"gymnazein" og betyder at udøve nøgen. 
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I Indien siges det, at være billigere at købe sex hos en 

prostitueret end at købe et kondom. 

Straffen for onani i Indonesien er halshugning. 

Anders And tegneserier var engang forbudt i Finland, da 

Anders ikke bærer bukser.  

Ordet punker opstod i de engelske fængsler, og dækker 

over "den modtagende part i et homoseksuelt forhold". 

For at symbolisere at være på knæ, har punkere altid hul 

på knæene af deres bukser.  

I den victorianske tid brugte luderne paryk på de ædlere 

dele for at skjule eventuelle kønssygdomme.  

I victorianske tider, var en slang betegnelse for en 

prostitueret "blowsy". På samme tid, var "blow" slang for 

udløsning. I det antikke Grækenland, var den fælles slang for 

en blow job "spiller fløjte". 

Selv om dette faktum hverken er underholdende eller 

humoristisk, lå homoseksualitet på American Psychiatric 

Association's liste over psykiske sygdomme indtil 1973. 

I Cali, Colombia, kan en kvinde kun have sex med sin 

mand, og den første gang det sker, skal hendes mor skal være 

i rummet for at overvære akten. 

Amerikanerne og grækerne topper det maksimale antal af 

seksuelle samlejer - de gør det 124 og 117 gange om året. 

Inderne gør det kun 76 gange om året, mens de japanske 

mænd synes at være de mindst interesserede, og kun gør det 

36 gange. 

Ordet "Klitoris" er græsk for guddommelig og "som en 

gudinde". 

Den engelske forfatter og samfundskritiker John Ruskin, 

der levede fra 1819 til 1900, ville have sit ægteskab annulleret 

efter 6 år, da det aldrig var blevet fuldbyrdet. På 

bryllupsnatten var han blevet så forfærdet over sin kones 

kønsbehåring, da han kun havde set billeder af kvinder uden 

behåring og derfor mente, at konen måtte være deform.  
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Vi kender udtryk som "fransk", "svensk" og "tysk" men 

hvad dækker de egentlig over?   

Dansk - helt almindelig missionærstilling 

Svensk - med hånden, altså det man også kalder handjob 

Græsk - analsex 

Tysk - SM-sex  

Fransk - oralsex 

Pariserfransk - oralsex uden kondom 

Andalusisk/russisk - stimulation af penis mellem lårene 

Japansk - blive bundet eller at have telefon/internetsex 

Esperanto - stimulation af penis mellem fødderne 

Hollandsk – som esperanto men med træsko på 

Italiensk - armhulen 

Norsk - med hånden mens han overværer et samleje 

Spansk - mellem brysterne 

Amerikansk – uden for sengen eller på en stol med 

ansigtet mod hinanden 

Engelsk - når man ikke bliver tilfredsstillet 

Svejtsisk - to kvinder hvor den ene masserer sig selv 

samtidig med den anden slikker en mand 

 

Nu ved du meget mere om mandens funktion og kan 

brilliere med din viden indenfor sex, så nu er det tid til at læse 

mere om alle de gode ting mænd og kvinder kan sammen. I 

næste kapitel beskæftiger vi os med orgasmer af mange slags, 

samt kigger nærmere på hvad forskellige ord og udtryk 

dækker over inden for sex. Ved du f.eks. hvad en MILF er? 

Det får du svar på lige om lidt, men først de 10 spørgsmål til 

dette kapitel. 
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1. Hvad er spansk? 

A. Under armene 

B. Mellem brysterne 

C. Under fødderne 

 

2. Hvor dannes sædcellerne? 

A. I sædblæren 

B. I testiklerne 

C. I skambenet 

 

3. Hvor mange svulmelegemer er der i penis? 

A. Der er tre 

B. Der er fem 

C. Der er to 

 

4. Det hvide der kan dannes under forhuden på penis... 

A. Skal man undgå ved at vaske sig dagligt, og    

altid lige før sex 

B. Er et godt smøremiddel, derfor skal man bare 

lade det sidde 

C. Er med til at stimulere dig seksuelt 

 

5. Fra erektion til mandens orgasme går der? 

A. I gennemsnit 2 min. 

B. I gennemsnit 7 min. 

C. I gennemsnit 30 min 
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6. Hvor mange mænd ud af 100 har en erigeret penis på 

over 23 cm? 

A. 10 mænd 

B. 6 mænd 

C. 1 mand 

 

7.  Hvor stor er omkredsen på en gennemsnitspenis? 

A. Mellem 8 - 13 cm. g 2,4 cm i diameter 

B. Mellem 14 - 20 cm og 5,8 cm i diameter 

C. Mellem 12 - 18 cm lang og 3,9 cm i diameter 

 

8. Når penis bliver stiv vokser den... 

A. Ikke ret meget, kun ca. 5 cm 

B. Med ca. 10 cm uanset hvilken størrelse den har 

i forvejen 

C. Nogen gange med 2/3 - nogen gange op til 

dobbelt størrelse 

 

9. Hvor sidder følenerverne i kvindens skede? 

A. Ved indgangen - optil 3 - 4 cm. inde 

B. Bag i skeden - min. 8 cm. inde 

C. På både forvæg og bagvæg - i hele skeden 

 

10. Hvorfor har en mand mindre kontrol over sin penis 

end over øvrige kropsdele? 

A. Penis er styret af sit helt eget nervesystem 

B. Penis er styret af det autonome nervesystem 

der også styrer hjerteslag og blodtryk 
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C. Penis bliver påvirket af udefrakommende 

hændelser og ikke noget indefra 

 

 

Personlige historier 

 

Intimbarbering 

Jeg begyndte at intimbarbere mig da jeg var 14 år og 

uheldigvis har jeg lige siden haft problemer med irritation 

grundet barberingen. Dette var indtil for nyligt hvor jeg var 

til et dildoparty og opdagede en skøn glidecreme som 

fungerer rigtig godt til intimbarbering. Det fungerer på den 

måde at der påføres en smule glidecreme med silikone inden 

barbering og igen en smule efterfølgende. Dette virker 

fantastisk og efterlader huden blød og glat. Uheldigvis fortalte 

jeg min kæreste om vidundermidlet. Han barberer sin 

brystkasse og har haft problemer med indgroet hår samt røde 

knopper, så nu snupper han min glidecreme hele tiden. 

Heldigvis holder den længe da den er med silikone.  

 

Intimbarbering eller ej 

En profil på internettet gør ofte at mænd tror de kan tillade 

sig at spørge om alt. Fx er du glatbarberet? Aftaler vi at 

mødes, forventer de at det betyder der skal dyrkes sex, for 

sådan lige at se om det også er lykken. Hvorfor tror mænd så 

at de kan forlange at jeg som kvinde skal være glatbarberet 

mens de selv ligner en behåret abe. Har lige haft sådan en 

oplevelse og han insisterede på et blowjob, men jeg var ved at 

kvæles i hår, så måtte opgive og der stoppede den date så.  
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Hygiejne (mangel på samme) 

 

Da jeg var på ferie i Tyrkiet blev jeg inviteret ud at spille 

fodbold med nogle lokale fra hotellet. Kampen startede først 

ved midnat pga. temperaturen, som ved kampstart lå på ca. 

25C. Efter kampen og nogle øl, blev vi alle enige om at tage i 

byen. Klokken var jo ved at være mange, så det ville tage for 

lang tid, hvis vi først skulle hjem i bad eller skifte tøj. Så i 

godt gennemsvedt fodboldtøj tog vi på stambaren og gik i 

gang med at drikke os i hegnet. Jeg er åbenbart uimodståelig i 

den tilstand for jeg fik overtalt en pige til at tage med hjem på 

hotellet og dyrke sex. Tilbage på hotelværelset passerede vi 

badeværelset og gik direkte i soveværelset og flåede tøjet af 

hinanden. Jeg var på vej ned for at slikke hende, men 

ombestemte mig da jeg syntes hun lugtede af sved – ja, det 

kan muligvis bare have været mig selv jeg kunne lugte, men 

jeg skulle i hvert fald ikke nyde noget. Pigen var ikke så 

kræsen, så hun smed mig om på ryggen på sengen og gav mig 

et blowjob! Den havde jeg ikke set komme. Behøver jeg sige 

at jeg ikke kyssede hende bagefter eller at vi i øvrigt ikke så 

mere til hinanden efterfølgende 

 

Størrelse tja det betyder da noget 

Havde en sød og kærlig kæreste som jeg gik og glædede mig 

til at skulle dyrke sex med. Stor var min overraskelse da jeg 

ville give ham oralsex. Hans penis var i stiv tilstand ikke 

større end at jeg kunne have det hele i munden, ja blot lidt 

større end en mandefinger. Det var selvfølgelig let at at give 

et blowjob men det var bare ikke særligt ophidsende og da vi 

skulle dyrke sex, var det en skuffelse. Han var ikke så erfaren 
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og vidste ikke hvad han kunne gøre for at kompensere for 

størrelse. Jeg forblev utilfredsstillet og vores forhold gik i 

stykker efter kort tid. Håber han siden har lært at 

kompensere. Se Xtase-Skolens tips & tricks  

 

Første gang 

Første gang jeg skulle give en dreng et "hand-job" var til en 

fest i folkeskolen. Jeg havde længe været små lun på fyren fra 

parallel klassen, og endelig scorede jeg ham. Jeg var pave stolt 

af mig selv – for ALLE pigerne ville ham, og han valgte mig! 

Efter at have kysset i næsten 1½ time og have fået meget 

opsvulmede læber, gik vi ud på toilettet hvor han fører min 

hånd ned på hans stive pik – jeg bliver meget overrasket over 

hvor hård den er. Jeg begynder at give ham et hand job, efter 

kort tid kommer der noget stads ud af penis og jeg tænker 

"det var det" og stopper. Et pr dage efter fortæller en af mine 

kammerater mig, at der kommer lidt ud af penis, inden den 

egentlige udløsning, så han var faktisk slet ikke færdig. 

Efterfølgende lærte jeg så at man slet ikke er i tvivl om 

hvornår en fyr får udløsning. ; -) 

 

Tips og tricks og svar på de 10 spørgsmål til dette kapitel. 

 

Der findes bløde "silikone-rør" med riller eller dupper 

(handjob), som du kan bruge til at stimulere penis. Med en 

god glidecreme, føles det fuldstændig ligesom at have sex - du 

skal bare bruge din fantasi. 
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Kys altid meget under sex. Kys giver en helt speciel intimitet, 

bringer jer tættere sammen og giver bedre mulighed for 

orgasme. 

Har du problemer med at få erektion med din partner så TAL 

OM DET! Det er helt almindeligt at potensen ikke altid er i 

top, og piger finder det meget lettere at tale om end du gør. 

Sørg for at det bliver en fælles opgave - så bliver succesen 

stor, når det så lykkes. 

 

1: Spansk - mellem brysterne 

2: Testiklerne ligger i pungen. Een på hver side. Her dannes 

sædcellerne 

3: Penisroden består af tre svulmelegemer 

4: Husk at vaske penis mindst en gang dagligt og altid lige før 

sex. 

5: Fra manden får erektion til han får orgasme går der i 

gennemsnit 7 minutter!  

6: Kun 1 ud af 100 mænd har en penis, der i erigeret tilstand 

måler over 23 cm. 

7: Omkredsen er i gennemsnit 12,3 cm på en stiv penis (det 

svarer til 3,9 cm i diameter) 

8: 12 pct. vokser med en tredjedel eller mindre. Og 7 pct. 

vokser til dobbelt størrelse fra slap til erigeret tilstand. 

9: Der er kun følenerver i de yderste 3 - 4 cm af kvindens 

skede 

10: Det skyldes, at den er styret af det såkaldt autonome 

nervesystem, som ikke kan kontrolleres af ens bevidsthed. 
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Kapitel 3 

Ordbog og orgasmetyper 

 

Nu har vi været igennem det grundliggende om kvinder 

og mænds anatomi i forhold til sex. 

 

Så er det tid til at tage fat på alle de forskellige udtryk, der 

bliver brugt omkring sex og kigger lidt på de forskellige 

orgasmer der findes. 

  

 

Først en ordbog så du lettere kan finde rundt i 

begreberne.   

 

Ord Forklaring Se mere 

i kapitel 

A-punkt Punkt i kvindens skede der 

giver gode orgasmer 

9 

Analsex Stimulation af, eller sex i anus 12 

Biseksualitet  At tænde på samme køn såvel 

som det modsatte 

 

BDSM Bondage/Disciplin/Sadisme/M

asochisme 

19 

Blow job Når manden modtager oralsex 7 

Bukkake Rollespil: Mange partnere om 

en kvinde (gruppevoldtægt) 

19 

Cougar Puma - eller en ældre kvinde 

der tænder på yngre mænd 

19 



44 
 

Cunnilingus Når kvinden modtager oralsex 7 

Deep-throat En teknik til at omsluttet hele 

penis med munden ved oralsex 

7 

Dendrophili Når man bliver seksuelt 

opstemt af træer 

19 

Efterspil Den gode afslutning på 

samlejet 

8 

Ejakulering Udløsning for manden. 

Kvinder kan også ejakulere 

6 

Erektion Når penis svulmer og bliver 

stiv 

2 

Erogene Zoner De punkter der ved berøring 

gør mand eller kvinde seksuelt 

opstemt  

5 

Exibishonisme En der tænder seksuelt ved 

at have sex når andre kan se det 

19 

Fetish Et objekt der ikke nødvendigvis 

er seksuelt, giver seksuel 

opstemthed 

18 

Forniphili Når man bliver seksuelt 

opstemt af mennesker der 

agerer møbler 

18 

Forspil Opvarmningen til det gode 

samleje 

5 

G-punkt Punkt der ved stimulering 

giver gode orgasmer 

10 
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Glidecremer Cremer der øger følsomhed 

ved samleje og legetøjsbrug 

8 

Golden Shower Tisse på eller blive tisset på af 

partneren 

19 

Hand job Når man stimulerer 

kønsorganer med 

hånden/hænderne 

6 

Hebephili Når man bliver seksuelt 

opstemt af teenagere eller unge 

voksne 

19 

Heteroseksualitet At tænde på det modsatte køn  

Homoseksualitet At tænde på det samme køn   

Hotwife En kvinde der med mandens 

vidende/tilladelse har sex med 

andre mænd 

18 

Intimsæbe Sæbe med pH-værdi omkring 

4 - derfor velegnet intimt 

1 

Kama Sutra Erotiske teknikker inspireret af 

østerlandsk mystik 

16 

MILF Mother I Like to Fuck - en hot, 

moden kvinde 

17 

Oralsex At slikke eller blive slikket 7 

Orgasme Rytmiske 

muskelsammentrækninger i 

kroppen - udløsning 

3 
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Partnerbytte Når man er sammen med en 

anden end sin faste partner 

efter aftale 

19 

Pauseord Når I aftaler et ord der 

indikerer at grænsen nærmer 

sig, som regel i S/M 

13 

PC Muskel Muskel i bækkenbunden hos 

begge køn, som veltrænet giver 

stor nydelse 

10 

Penetration At penis kommer ind i skeden  

Penisring Ring til at sætte omkring 

penis, for at fastholde erektion 

11 

Pornografi Tekst eller billeder der vækker 

seksuelle følelser 

15 

PUMA Ældre kvinder der jagter yngre 

mænd 

17 

Skedeorgasme Orgasme opnået ved 

stimulation af de nederste 4 -

5 cm af skeden 

6 

S/M Sadisme/masochisme 13 

SMil Klub for sadomasochister 19 

Sprøjteorgasme Når kvinden ejakulerer ved 

orgasme 

9 

Stopord Når I aftaler et ord der 

indikerer at grænsen er nået 

13 
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Swingerklub 'Legeplads' for voksne, hvor 

man kan være seksuelt 

sammen med andre 

19 

Tantrasex Oldgammel teknik til længere 

udholdenhed og multiple 

orgasmer 

11 

Trekant Når tre er sammen - to piger 

og en mand eller to mænd og 

en kvinde 

 

Vibrator Genstand som kan vibrere og 

kan bruges til at stimulere med 

11 

Vaginalsex 'Almindeligt' samleje 8 

Vanillesex Betegnelse for 'normal' sex  

Voyerisme At blive seksuelt tilfredsstillet 

af at kigge på andre der har sex 

19 

 

 

Orgasme gør dig sundere! Læs om de mange forskellige 

former for orgasme, der findes. 

 

Når den seksuelle ophidselse bygges op og når sit 

maksimum, kan du opleve orgasme. Det kaldes også klimaks 

eller "at komme". Den seksuelle tænding og ophidselse kan 

starte ved, at man onanerer alene, eller ved at kysse, onanere 

eller have sex med en anden person. Den seksuelle nydelse 

vokser ofte gradvist. En følelse af spænding forsvinder, når 

orgasmen kommer, og du oplever en intens vellyst. Følelsen 

kan være så stærk, at du ikke er i stand til at se, høre eller 

tænke på noget andet end øjeblikkets nydelse. Orgasmer 
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varer for det meste kun nogle få sekunder, men følelsen kan 

vare meget længere. 

 

Kvinder kan få en hel del forskellige former for 

orgasmer, som føles meget forskellige. 

 

 

Knibeorgasme  

Vi talte tidligere om nødvendigheden af træning af 

bækkenbundsmuskulaturen. En ekstra bonus ved at træne 

bækkenbundsmusklerne flittigt er, at du med tiden kan opøve 

evnen til at få orgasme alene ved brug af dine skedemuskler. 

Når du har fuld kontrol over dem, kan du bruge dem til at 

massere dit G-punkt frem til orgasme. Fordelene er – 

selvfølgelig udover en veltrænet bækkenbund – at det kan 

gøres hvor som helst og når som helst. Du skal ikke forvente 

den helt store ekstatiske orgasme, men den er effektiv, hvis 

du bliver overmandet af akut liderlighed, og så har den en 

dejlig afslappende virkning. En fiks lille orgasme til rejsebrug 

eller "nødsituationer", tag en sammen med din 

yndlingsfantasi, når du keder dig på jobbet eller i bussen for 

den sags skyld...  
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Klitorisorgasme er den form for orgasme de fleste kvinder 

kender til, og størstedelen af kvinder (75 – 80%) behøver 

stimulation af klitoris for at opnå orgasme. Klitoris forgrener 

sig ca. 10 centimeter videre op i skedens væv. Så selv uden 

direkte berøring af spidsen, kan klitoris blive stimuleret af 

bækkenbundens muskulatur eller af tryk fra berøringer i 

skeden eller anus. Orgasmen opnås primært ved stimulation 

af klitoris. Hvis du samtidig har vaginalt eller analt samleje 

eller bruger fingrene eller andre hjælpemidler i skeden, kan 

det hjælpe orgasmen godt på vej. Se kapitel 7 om oralsex og 

kapitel 11 om brug af legetøj i sengen. Selve orgasmen kan 

føles som meget "mættende" og udmattende, og en del 

kvinder har brug for en kortere eller længere pause efter 

orgasmen, fordi klitoris bliver "overfølsom" eller "elektrisk", 

så berøringer føles ubehagelige. En del kvinder kan dog også 

bare fortsætte og få flere orgasmer på stribe (se kapitel 10). 

Det kan variere meget hvordan det føles, alt efter om du lige 

laver en hurtig gør det selv orgasme for at falde til ro og i 

søvn, eller om det er en dyb og intens orgasme efter flere 

timer med optakt. 

 

Vaginalorgasme eller skedeorgasme er et samlet navn for 

orgasme opnået ved at stimulere de forskellige punkter 

kvinder har i skeden f.eks. A-punktet og G-punktet. Samtidig 

er skeden jo et stort følsomt område, som, når det bliver 

stimuleret på den rigtige måde, giver en orgasme. Det kræver 

sædvanligvis meget mere øvelse og erfaring end 

klitorisorgasme. Det er ikke alle kvinder, der opnår 

skedeorgasme, faktisk er det kun omkring 25 % der får den. 

Det bliver dog ofte lettere at opnå skedeorgasme, når man 

bliver ældre. Se kapitel 8 for tips og tricks til at opnå en 

skedeorgasme. En god hjælp til skedeorgasme er at man har 

virkelig gode bækkenbunds-muskler og bruger dem aktivt 

under samlejet. 5 - 7 centimeter oppe på skedens forvæg kan 



50 
 

man finde sit G-punkt. Se mere om dette i kapitel 9 der 

beskriver A- og G-punktsorgasmer. Jo bedre man kender sine 

lystpunkter, jo nemmere vil det være at opnå vaginalorgasme 

sammen med sin partner. Selve orgasmen føles for nogle 

mere universel som orgastiske bølger, der spredes fra 

underlivet og ud i resten af kroppen.  

 

Sprøjteorgasme er en orgasme, hvor kvinden ejakulerer 

under orgasmen. Den væske, der strømmer ud er ikke urin, 

men en basisk væske, der kommer fra nogle kirtler, der 

befinder sig omkring urinrøret. Den kan sprøjte ud ved en 

meget kraftig stimulation af G-punktet og en banken på 

skedevæggen. Beskrives af mange som deres livs mest 

fantastiske orgasmer, mens andre ikke synes, at der er den 

store forskel. Her er der også ofte mulighed for at få flere 

orgasmer på stribe. Denne form for orgasme bliver af mange 
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mænd betragtet som den ultimative, beviselige erobring og 

dermed meget frækt.  

Det kan du også læse mere om i kapitel 9 

 

Multiorgasmer består af en række orgasmer udløst efter 

hinanden. Du skal fortsætte med at stimulere dig selv 

omkring klitoris efter første orgasme, indtil næste orgasme 

indfinder sig. For nogle vil de efterfølgende orgasmer føles 

mere intense, andre vil opleve det modsatte. Dem kan du læse 

meget mere om i kapitel 10. 

 

Analorgasme Området omkring anus er en følsom og 

erogen zone for de fleste mennesker. Kan og tør man slappe af 

og nyde det, er der mange glæder at hente. Fysisk vil ikke blot 

anus blive stimuleret ved analsex, men også skeden, fordi 

skillevæggen mellem tarmen og skeden er så tynd og 

eftergivelig. Selv orgasmen beskrives som kraftigere end 

andre orgasmer. Sammentrækningen sker omkring anus og 

forplanter sig langs rygraden og ud i kroppen, som en dejlig 

afslappende forløsning. For andre kan det være elementet af 

dominans/underkastelse, der giver det ekstra kick, som får 

orgasmen til at rulle. Få de helt rigtige teknikker i kapitel 12. 

 

Simultanorgasme er en orgasme hvor i kommer samtidig. 

Sandsynligheden for, at i begge når højdepunktet samtidig er 

lille, men ikke uopnåelig. Kvinder er typisk længere tid om, at 

komme end mænd og for at øge chancen for at komme 

samtidig, kan han stimulere hende, indtil hun næsten er der, 

før i begynder på det, der skal til for, at han kommer. 

 

Vi behøver heldigvis ikke en partner for at opnå en 

orgasme, vi kan selv onanere og det er faktisk en rigtig god 

øvelse. Vi lærer os selv at kende, vore egne erogene zoner, 

hvor vi absolut ikke bryder os om at blive rørt. Det er også 

god træning. Jo flere orgasmer, man får, jo flere har man lyst 
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til. Man kan, f.eks. som single, sagtens vænne sig til at 

undvære, men så kan det være rigtig svært at komme i gang 

igen hvis man atter møder prinsen eller prinsessen. Så kom 

bare i gang med at holde dampen oppe. 

 

 

 

Mange piger bruger onani, når de har svært ved at sove 

eller slappe af, så er det som regel bare en lille hurtig 
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klitorisorgasme de bruger, den er forholdsvis nem at opnå for 

de fleste. Bare brug lidt glidecreme og evt. et lille stykke 

legetøj, stimuler rundt om klitoris eller direkte på, alt efter 

hvad du er til. Det behøver ikke at tage lang tid men er dejligt 

afslappende. Indimellem er det godt at tage den lidt større tur, 

hvor man undersøger hvordan det er bedst for lige netop en 

selv. Det er så meget nemmere at guide manden når man lige 

bestemt ved, hvordan man vil have det. 

I parforhold er det også godt at onanere alene af og til, det 

gælder for såvel kvinden som manden. Som kvinde kan det 

være rart bare at gøre noget for sig selv, måske med hjælp fra 

bruseren, eller bare en tidlig morgen. De fleste mænd finder 

det i øvrigt også enormt frækt at se en kvinde lege med sig 

selv, så det kan også være en optakt til leg. 

 

Mandens orgasme 

Mandens orgasme kommer tydeligt til udtryk i form af 

sædafgangen. Undersøgelser viser, at mænd gennemsnitlig 

set kun har brug for at elske ca. 7 min. før de får udløsning, i 

modsætning til at kvinder behøver 30 - 40 min. før deres 

orgasme kommer. 

I kapitel 6 lærer du meget mere om, hvordan du kan øge 

din udholdenhed og undgå at komme for tidligt 

 

Du ved nu noget om en masse forskellige orgasmer og som 

du kan se i henvisningerne, har du i de kommende kapitler 

mulighed for at lære hvordan du giver såvel dig selv som din 

partner de skønneste orgasmer. Vi starter i kapitel 4 med at 

give dig rigtig gode tips til hvordan du finder den perfekte 

partner, hvis du ikke allerede har en. Du kan helt sikkert også 

finde gode tips til hvordan I optimerer jeres samliv, men først 

prøver vi lige kræfter med 10 spørgsmål. 
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1. Hvad dækker sex-legen 'Bukkake' over? 

 

A. Gruppevoldtægt hvor flere mænd kommer på en 

kvinde. 

B. Trekant med to mænd og en kvinde 

C. En slåteknik ved bondage 

 

2. Hvad betyder deep-throat? 

 

A. At kvinden kan tage penis i munden, helt til roden. 

B. At manden tænder på kvindens hals. 

C. At manden tænder på at blive holdt om halsen. 

 

3. Hvad er en hotwife? 

 

A. En gift kvinde der altid har lyst 

B. En meget attraktiv gift kvinde 

C. En kvinde i forhold der får lov af manden til at 

være sammen med flere mænd 

 

4. Hvad betyder MILF? 

 

A. Millioner forfører - penge kan vi li' 

B. Mænd i lak og læder fører 

C. En hot ældre kvinde: Mother I Like to Fuck 

 

5. Vaniliesex er et brugt begreb, hvad betyder det? 

 

A. Sex hvor man smører hinanden ind i noget med 

vanilje 

B. Helt almindelig sex med lidt forskellige stillinger 

og en orgasme til begge parter 

C. Sex hvor det bare bliver hurtigt overstået 
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6. En god hjælp til skedeorgasme er? 

 

A. Gode bækkenbundsmuskler 

B. En god dildo 

C. Tålmodighed 

 

7. Når du sprøjter ved en G-punktsorgasme kommer der? 

 

A. Vand 

B. Urin 

C. Basisk væske 

 

8. Analorgasme beskrive som regel som? 

 

A. Kraftigere end en almindelig orgasme 

B. Svagere end en almindelig orgasme 

C. Ligesom en almindelig orgasme 

 

9. Kan mænd lide at se kvinder onanere? 

 

A. Nej 

B. Ja 

C. Kun nogen gange 

 

10. Hvor lang tid har kvinden brug for at elske før 

orgasmen kommer? 

 

A. 30 til 40 min. 

B. 7-9 min. 

C. ca. 1 time 
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Personlige historier  

 

For nogen år siden, var jeg på ferie i Østen. Nærmere 

bestemt Philippinerne. Her boede jeg på et super lækkert 

hotel og blev forkælet efter alle kunstens regler. Da jeg var 

afsted med en veninde, blev det dog hurtigt ensomt ikke at 

have nogen at være romantisk med i paradis, og nød lærer 

som bekendt nøgen kvinde et eller andet, så jeg forelskede 

mig hovedkuls i en lækker, philippinsk bartender på hotellet.  

Heldigvis var han også ganske interesseret, så der var snart 

romantik i luften. Det var en 14 dages ferie, og for hver dag 

blev vi mere modige og kom tættere på hinanden. Han var 

selvfølgelig på arbejde hele tiden, så det blev kun til en smule 

natteroderi i det skjulte med kys og mærke lidt. Men en af de 

sidste aftener blev længslerne alligevel for udtalte, og vi 

havnede i en hed omfavnelse på en solstol på stranden i 

nattens mulm og mørke.  

Undervejs bliver jeg ivrig og beslutter mig for at "gå ned", 

så jeg åbner hans bukser. Allerede her kan jeg mærke noget 

sært, men jeg er lidt fuld og ør af liderlighed, så jeg tager 

hovedet ned og begynder at slikke han rytmisk - eller - så 

meget rytme var der nu alligevel ikke. Jeg mærker med det 

samme nogen ret store bylder på hans penis. Oh rædsel - jeg 

har fået pest! Jeg rejser mig svimmel og vakler - helt uden 

forklaring - op på mit værelse, hvor jeg børster mine tænder 

og vasker mine hænder 117 gange. 

Puha - der røg den ferieforelskelse. Han er dog svær at 

undgå - han er der jo hele tiden, og han er selvfølgelig 

fuldstændig uforstående. Han insisterer på at vi skal tale 

sammen og den sidste aften, fanger han mig på trappen og vi 

sætter os et øjeblik og snakker. Jeg er først afvisende, men 

tager så en dyb indånding peger på hans skridt imens jeg siger 

"Ok - what is this?". Der går et øjeblik før han forstår men så 

griner ham og siger "Oh - but that is Philippino Pearls!". 

Åbenbart er det almindeligt hos phillipinske mænd at få 
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indopereret perler under huden på hver side af penis for at 

stimulere kvinden. OMG! Men da det først var afklaret, 

skulle det da prøves - tre gange. Og det var en stor succes. 

Hallelujah for Philippino Pearls!  

  

Tips og tricks og svar på de 10 spørgsmål fra dette kapitel. 

 

Sex har altid været forbundet med et vist tabu. Mest af alt 

fordi sex kan have vidtrækkende konsekvenser f.eks. 

graviditet. Nu til dags kan vi håndtere den slags, så nyd sex 

uhæmmet - alene eller med din partner. 

I tidligere tider, hvor sex var meget kontrolleret - netop 

for at undgå uønsket graviditet - ventilerede man de seksuelle 

energier ud ved at lege selskabslege såsom "Den flaskehalsen 

peger på" i stripform eller at "ælte" par sammen, så alle 

kunne røre og man af den vej fik udløsning. Put leg ind i dit 

sexliv, og få det sjovere.  

Vil du dyrke sex "på spansk" - altså mellem brysterne, så 

er det de færreste kvinder der kan ligge på ryggen og stadig 

kunne indramme penis. Prøv i stedet at hun ligger på alle fire 

over dig og bevæger sig frem og tilbage. Så arbejder 

tyngdekraften med jer! 

 

1: Bukkake, Rollespil: Mange partnere om en kvinde 

(gruppevoldtægt) 

2: Deep-throat.  En teknik til at omsluttet hele penis med 

munden ved oralsex 

3: Hotwife.  Rollespil: Manden tænder på at Hotwife 

(kvinden) er sammen med en anden mand. At hun er ham 

utro! 

4: MILF.  Mother I Like to Fuck - en hot, moden kvinde 

5: Vanillesex.  Betegnelse for 'normal' sex, altså ikke sex 

med andre personer, ting eller fetishes 
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6: En god hjælp til skedeorgasme er at man har virkelig 

gode bækkenbundsmuskler og bruger dem aktivt under 

samlejet. 

7: Den væske der strømmer ud er ikke urin, men en basisk 

væske der kommer fra nogle kirtler, der befinder sig omkring 

urinrøret. 

8: Selve orgasmen beskrives som kraftigere end andre 

orgasmer. 

9: De fleste mænd finder det i øvrigt også enormt frækt at 

se en kvinde lege med sig selv, så det kan også være en optakt 

til leg. 

10: kvinder behøver oftest 30 - 40 min. før de kan få 

orgasme. 
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Kapitel 4 

 

Den perfekte sexpartner 

 

Vi er alle forskellige. Også seksuelt. Tænder du på at tage 

styringen og have kontrol, eller foretrækker du at blive revet 

rundt i manegen? Vil du forføres eller selv forføre? Er du en 

lidenskabelig, følsom eller måske krævende sexpartner?  

 

Vi har alle en måde at være på i forhold til det modsatte 

køn. Vi lader os føre med af den energi, der passer vores 

personlighed bedst. Når du har læst dette kapitel, er du 

forhåbentligt kommet til at forstå både dig selv og din partner 

bedre og jo bedre man kender sine og partnerens seksuelle 

ønsker, jo bedre sex får man. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Når du er igennem dette kapitel, skal du prøve at gå i byen 

et sted hvor man er for at finde en partner og sætte dig til at 

studere folk. Du vil hurtigt finde de forskellige scoretyper og 

når du nu så kender dig selv lidt bedre er det nemmere at 

finde du af hvor du skal sætte krudtet ind. 

Mange af jer har nok før stået i byen og kigget rundt, 

undret jer over hvorfor nogle har en hel flok af det modsatte 

køn omkring sig, eller modsat står ret alene, måske er du 

endda selv en af dem der står lidt undrende og kigger på hvad 

der sker. 

Det er supervigtigt at finde en partner man passer sammen 

med seksuelt, et sexliv hvor man er på bølgelængde giver 

nemlig det bedste samliv på den lange bane. Når vi skriver 

passer sammen med, skal det tages alvorligt, hvad enten du 

har lidt eller meget lyst til sex, får du og din partner det 

bedste liv sammen hvis I også matcher seksuelt. 

Men inden vi går videre skal du måske lige finde din 

partner først og der er fire forskellige typer at score på. 
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Er du det varmesøgende missil der er aktivt målrettet og 

går efter én specielt udvalgt person? Så er du indstillet på at 

satse alt og går direkte til personen og viser sin selvtillid ved 

åbenlys flirt. Hvis flirten ikke virker lige med det samme, gør 

det ikke noget. Du er udadvendt, modig og fræk, og lader dig 

ikke stoppe af en afvisning. Du bliver ved, til du har nedlagt 

dit bytte.  

Eller er du charmetrolden der flirter til højre og venstre og 

vælger at more sig med dem, der nu engang er til stede i 

lokalet? De henvender sig aktivt til alle, flirter vidt og bredt, 

og har mange gryder i kog på én gang. De scorer som regel på 

deres udadvendte charme, frække blik og kropskontakt. 

Denne type vil ofte score igen og igen før de slår sig til ro 

med en fast partner. 
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Det kan også være at du er romantikeren, der holder sig på 

afstand i starten og med øjnene udvælger en bestemt person, 

mens han eller hun spændt venter på at modtageren forstår 

signalerne. Forspillet er begyndt. Romantikeren længes efter 

at blive elsket dybt af én person. Han/hun sælger derfor ikke 

ud af sig selv, men vælger helt bevidst at vente til den rette 

dukker op. 

 

Måske er rollen som den lysende stjerne mere dig? Så er 

du typisk sød og virker altid glad og positiv. Du skaber positiv 

stemning omkring dig og udsender stærke signaler til 

interesserede partnere. Du scorer passivt for du venter til 

andre henvender sig til dig, men din udstråling er så stærk at 

der altid er nok omkring dig. Du vil ofte have svært ved at 

vælge den eneste ene fordi du er bange for at gå glip af noget. 

Og når du først har valgt så skal du pludselig til at skrue ned 

for stjernelyset for at holde på din partner 

Der vil typisk være en af ovenstående roller, der føles 

rigtig for dig og som vil være den type du oftest vil være når 

du er på udkig efter en ny partner.  

Næste skridt på vejen vil så være at finde ud af hvilken 

sextype du selv er og til sidst om den partner du har, nu også 

passer til dig og dit behov. 

 

1. Den følsomme 

 

Du er ikke specielt optaget af sex før du finder den rette 

parter. One night stands siger dig slet ikke noget, så vil du 

hellere undvære sex. Sex er for dig ensbetydende med 

følelsesmæssig intimitet, blidhed, tid til kærtegn, det at være 

sammen det meste af tiden, ligge i ske og nusse og kæle. Det 

betyder heller ikke så meget for dig om du får orgasme eller 

ej, det er meget vigtigere at du har nydt det og at din partner 

har brugt tid og energi på forspil og efterspil. 
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2. Den lidenskabelige 

 

Det er vigtigt for dig at din partner også nyder sex. Det må 

gerne være vildt, voldsomt og svedigt og du tænder også på 

en quickie eller på sex i bilen eller i naturen. Sex må ikke 

blive kedeligt og rutinepræget. Du nyder virkelig sex og er 

altid indstillet på også at give din partner en god oplevelse. Du 

er typisk også nysgerrig og vil gerne afprøve nye stillinger og 

lytter gerne til andres erfaringer for selv at afprøve dem 

bagefter 

  

3. Den sexfikserede 

 

Du har et voldsomt stort behov for sex. Faktisk kan du 

ikke fungere ordentligt uden regelmæssig sex. Det kan gå hen 

og blive en byrde for din partner, hvis du ikke er meget 

opmærksom på det. Du vil have sex hver dag og hvis din 

partner ikke kan leve op til dine krav så onanerer du hyppigt 

for at få tilfredsstillet dine behov. Eller bliver måske endda 

fristet af utroskab.  

  

4. Den selvudslettende  

 

Når du har sex er det vigtigst for dig at se din partner blive 

tilfredsstillet. Dine egne behov kommer i anden række og 

meget ofte ønsker du slet ikke at få orgasme, men nyder 

følelsen af, at du har magt til at tilfredsstille partneren. Det er 

din sexpartners begejstring og glæde der tænder dig. Du vil 

dog ikke undvære sex, men det er ikke dine egne behov der 

skal prioriteres. 

  

5. Den krævende  

 

Du føler at du har ret til sex! Og du bliver direkte 

ondskabsfuld hvis din partner ikke giver dig det du føler du 
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har ret til. Du kan endda finde på at forlange at der bliver 

skrevet spilleregler ned for hvor tit du skal have sex, og du 

forlanger dem overholdt til punkt og prikke.  

  

6. Den impulsstyrede 

 

Du tænker meget på sex, og når tanken om sex først er 

der, skal der også ske noget med det samme. Faktisk er du 

altid klar til en quickie eller en større omgang hot sex uanset 

tid og sted. Denne sextype er ikke det oplagte bud på en 

trofast partner, men et fast forhold kan dog fungere hvis 

partneren er indforstået med vilkårene. 

  

7. Den usikre  

 

Du vælger ofte at undgå sex, fordi du er bange for ikke at 

kunne tilfredsstille din partner. Du kan sagtens savne sex, 

men din frygt for at fejle og ikke være god nok er større end 

din lyst. Ofte vil du hellere vælge at tilfredsstille dig selv 

frem for at dyrke sex med din partner. 

  

8. Den uinteresserede 

 

Du føler sex er overvurderet. Det er ikke fordi du føler sex 

er noget svineri, du føler bare ikke det er bare besværet værd. 

Det er svært at få dig med i seng. Eneste undtagelse er hvis du 

er pige og ønsker at blive gravid. Der er nok et eller andet i 

den følelsesmæssige bagage, der forhindrer dig i at springe ud 

i det, når det kommer til sex. Det kan være en sårende 

bemærkning eller en rigtig dårlig sexoplevelse med en 

tidligere partner.  
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9. Den eksperimenterende 

 

Du kan lide at læse erotiske noveller og du ser gerne 

pornofilm for derefter at lege de samme sexlege med din 

partner. Du bliver ophidset af sexscener og onanerer, mens du 

læser. Du elsker porno og cybersex, og du hader rutinesex. 

Du benytter gerne legetøj i sengen og er altid på udkig efter 

noget nyt der skal afprøves. 

 

10. Den fetish styrede 

 

Du har et eller andet specielt du tænder helt vildt på og 

som er nødvendigt for dig at tænke på eller benytte hver gang 

du dyrker sex. Uanset om det er SM, kinky sex, stiletter eller 

måske lædertøj du bliver tændt af, så er det nødvendigt for 

dig at leve den fantasi helt ud hver gang. Du er ikke specielt 

eksperimenterende i sengen, når du først har gjort dig klart 

hvad det er du tænder på, så er du ikke interesseret i at 

afprøve nye ting hele tiden.  
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Hele 97% passer ind i mindst en af ovenstående 

kategorier. Det er muligt at passe ind i to eller flere, men der 

vil være en type der føles mere rigtig for dig end de andre.  

Så du hvor du er blevet lidt klogere på dig selv er det tid til 

at kigge lidt på hvilken sextype du så passer bedst sammen 

med. 

  

Den følsomme  

 

Du skal have en følsom elsker. Måske også en 

lidenskabelig, hvis han/hun kan bevise, at det er dig der er 

den eneste ene der skal forføres med hot sex. Du kan også 

passe med en der er seksuelt afhængig, selvudslettende, 

krævende eller impulsstyret, forudsat at du forstår, at du 

kommer til at spille en væsentlig rolle i din partners ønske om 

og glæde ved sex. Du går ikke godt i spænd med en 

uinteresseret eller en fetish styret person. 

 

Den lidenskabelige 

 

Du bør kigge efter en anden lidenskabelig elsker eller en 

sexafhængig. Det sidste forudsætter dog, at denne persons 

foretrukne form for sex ikke er alt for forskellig fra din egen. 

Følsomme, selvudslettende, og impuls styrede typer kan 

oftest også godt matche. Faktisk er din sextype den der passer 

til flest andre typer, specielt hvis du ikke stiller dine 

forventninger for højt og satser på en fantastisk seksuel 

oplevelse hver gang du har sex. En usikker eller uinteresseret 

type er et dårligt match. 

  

Den sexafhængige 

  

Din drømmepartner vil være en lidenskabelig type der kan 

lide at blive erobret. Følsomme, selvudslettende eller 

krævende partnere kan også fungere, så længe de kan leve 
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med dit store sexbehov og er villige til at give dig det du har 

brug for. Det er naturligvis et håbløst match at sætte dig 

sammen med en uinteresseret type eller en usikker. 

 

Den selvudslettende  

 

Du passer bedst sammen med elskere som er følsomme, 

lidenskabelige, sex afhængige, krævende eller impulsive, selv 

om det kan være vanskeligt for dig at være så følelsesmæssigt 

knyttet og lidenskabelig som din partner kunne ønske sig. Du 

passer meget dårligt med en anden selvudslettende elsker, for 

så bliver der ingen chancer taget og intet initiativ finder sted.  

 

Den krævende  

 

Du vil få vanskeligt ved at få et velfungerende sexliv. Den 

selvudslettende type eller typen der er seksuelt afhængig vil 

passe bedre med dig end andre typer. En anden krævende 

partner vil slet ikke passe, da det hele vil være magtkamp på 

magtkamp og skænderierne ikke vil kunne løses i sengen når 

begge vil bestemme. Det er sjældent, at den krævende type 

har en fast sexpartner i længere tid. De kan godt være i et 

ægteskab men så er det med mindst en og ofte flere elskere 

ved siden af. 

 

Den impulsstyrede  

 

Du har et stort behov for sex, men har problemer med at 

styre det, og du vil ofte opleve, at din partner ikke kan leve 

med din måde at være på. En fetish styret, en 

eksperimenterende, sexfikseret eller krævende type vil være 

dit bedste match, men det kræver at de forstår din seksuelle 

adfærd. De vil måske endda kunne give dig så spændende 

sexoplevelser at du bliver i folden og ikke springer så langt 

væk… En følsom eller selvudslettende partner vil kunne give 
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dig følelsesmæssig støtte, hvis du er omfattet af lavt selvværd, 

men kun hvis du kan udtrykke, at du vil arbejde med dig selv. 

 

Den usikre  

 

Hvis du kan være åben om de udfordringer du har, får du 

det bedst med en sensuel eller omsorgsfuld sextype. En anden 

usikker sextype, en uinteresseret eller en opgivende type vil 

kun passe dig, hvis du vil være tilfreds med aldrig at have sex. 

Hvis du inderst inde går og drømmer om et velfungerende 

sexliv, så vil det i langt de fleste tilfælde kunne lade sig gøre. 

Du kan måske behov for terapi eller bare en mere 

uforpligtende samtale med en person der har de nødvendige 

redskaber til at få dig i gang med et mere aktivt sexliv. 

 

 

Den uinteresserede 

Manglende interesse i sex kan være biologisk bestemt og 

helt normalt, men det kan også være forårsaget af stress. Prøv 

at være mere vellystig og sensuel i stedet for at bekymre dig 

om fysisk lidenskab. Du vil passe sammen med en anden 

uinteresseret sextype. Du kan måske føle dig under pres, der 
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er måske problemer på arbejdspladsen, du har oplevet 

dødsfald eller har en anden undskyldning, så en følsom eller 

selvudslettende elsker vil passe fint med dig, hvis du er i stand 

til at tale om dine bekymringer. Du vil ikke kunne fungere 

med de typer sexpartnere som har et stort sexbehov. 

  

Den eksperimenterende 

Den eksperimenterende sextype har mange gode match 

muligheder. Du kan passe med den anden eksperimenterende, 

med den impulsstyrede eller den sexfikserede. Den følsomme 

og den lidenskabelige er også en mulighed. Du vil derimod 

passe rigtig skidt sammen med en uinteresseret type eller 

med en usikker, da du ikke vil have den fornødne tålmodighed 

til at sætte dig i deres sted og tage det i et roligt tempo. 

 

Den fetish styrede  

Hvis du ønsker en fast partner til din slags sex, skal du 

finde den rette balance, så de også får opfyldt deres behov. 

Hvis du ikke har sex med en fast partner, men skal ud på de 

frie jagtmarker hver gang, vil en uinteresseret sextype passe 

fint. Du vil også kunne matche den lidenskabelige, den 

følsomme, personen med seksuel afhængighed og den 

krævende type, hvis dine ønsker om bestemte seksuelle 

ritualer ikke er for underlige eller outrerede for partneren, 

eller hvis du ikke behøver at følge dine ritualer og fetish 

tilbøjeligheder hver gang du har sex.  

Der er 5 måder man kan vise sin partner sin kærlighed på. 

Og her er det vigtigt man er klar over, man altid viser sin 

kærlighed på nøjagtigt samme måde, som man selv ønsker at 

modtage kærlighed. 

 

1. Anerkendende ord 

2. Fysisk kontakt/berøring 

3. Udføre tjenester for partneren 

4. At give gaver 
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5. Bruge tid sammen 

 

Det er jo desværre ikke altid det man gør der stemmer 

overens med partnerens behov, så hvis forholdet skal fungere 

optimalt er det nødvendigt at fortælle (og det skal ofte 

fortælles igen og igen) at man har brug for f.eks. fysisk 

kontakt og at man ikke kan "nøjes" med at få gaver eller 

anerkendelse. 

De 5 kærligheds måder kan let overføres til sengen og har 

man fundet den ideelle partner for livet eller sexpartner, og 

ønsker at holde på ham/hende, så er det vigtigt altid at være 

lydhør overfor partnerens behov - også selvom de ikke 

stemmer overens med dine egne.  
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Man er som man er, så det betyder ikke man skal indrette 

sig fuldstændig efter sin partner, men bøje sig lidt mod 

hinanden. Og igen er det vigtigt at få sat ord på hvad man 

ønsker, du kan altså ikke forlange af din partner at han/hun 

skal gætte hvad der foregår inde i hovedet på dig. 

Hvis du allerede har en partner kan du naturligvis også 

bruge alt det du netop har været igennem her. Det kan netop 

være godt at tænke over hvordan ting kunne komme til at 

fungere endnu bedre. Med accept kommer man rigtig langt, 

så hvis I erkender at jeres behov er forskellige, er det første 

skridt på vejen mod en forbedring af forholdet. 

Vil du erobres eller vil du selv erobre? Mange forhold går 

desværre i vasken fordi den ene part (typisk fyren) lægger 

hårdt ud med at være en løve i sengen. Han tager initiativ til 

sex og vil erobre hende. Hvis det er hans eller hendes 

naturlige tilgang til sex, så er det helt fint, men hvis det blev 

gjort fordi han eller hun følte det var nødvendigt for at score 

drømmepartneren, så går det ikke i længden. 

Gradvist vil løven forvandle sig til et lam i sengen og 

partneren der tændte på at blive forført og erobret ligger nu 

og venter forgæves. Det går længere og længere tid mellem 

parret dyrker sex og til sidst finder partneren måske endda en 

anden løve. 

Og hvad kan man gøre hvis der nu ikke er sex så hyppigt 

som man ønsker sig? Ja det kan du f.eks. læse meget mere om 

i næste kapitel hvor den står på forførelse. Men lad os lige 

snuppe 10 hurtige spørgsmål. 

 

 

1. Hvordan får du den bedste sex? 

 

A. Ved at kende din partners og egne behov 

B. Hyppig sex 
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C. Ved at gå i byen og score 

 

2. Hvordan genkender du en charmetrold? 

 

A. Når ”byttet” er udvalgt er der ikke en chance for 

at sige nej 

B. Hele charmen skrues op overfor den udvalgte 

C. Der bliver flirtet heftigt og til alle sider 

 

3. Hvad kendetegner en lysende stjerne-scoretype? 

A. Scorer passivt, med stærk udstråling 

B. Flirter heftigt og med alt og alle 

C. Bliver ved til byttet er nedlagt 

 

4. Den følsomme lægger ikke så stor vægt på? 

 

A. Hyppig sex 

B. Kys 

C. Egen orgasme 

 

5. Den selvudslettende sextype tænder på? 

 

A. Sin partners begejstring 

B. Selvtilfredsstillelse 

C. Spilleregler der er fulgt til punkt og prikke 

 

6. Kan alle passe ind i en sex typekategori? 

 

A. Ja ca. 97 % passer ind 

B. Nej langt fra 

C. Ja ca. 50 % passer ind 

 

7. Hvad kan få den krævende sextype til at blive i 

ægteskabet? 
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A. Man falder til ro efter kort tid 

B. En anden krævende partner 

C. En eller flere elskere ved siden af 

 

8. Som usikker sextype passer du bedst med? 

 

A. En sensuel, omsorgsfuld type 

B. En impulsstyret type 

C. En uinteresseret type 

 

9. Hvordan viser man instinktivt sin kærlighed? 

 

A. Modsat den måde man selv ønsker at modtage 

kærlighed på 

B. På samme måde som man ønsker at modtage 

kærlighed på 

C. Ligesom partneren viser sin kærlighed til en selv 

 

10. Hvad er det vigtigste for at få et forhold til at fungere? 

 

A. At man får dækket sine egne behov 

B. At partnerens behov bliver dækket 

C. At sætte ord på egne ønsker, partneren kan ikke 

gætte 

 

Personlige historier 

 

Spil et spil og lær mere om dig selv og andre 

En sjov leg til at lære nye ting om sine nære venner og 

nye bekendte er at spille "Jeg har aldrig…". Spillet fungerer 

godt som et drikkespil, festleg, flirt og forspil. Man kan være 

fra to personer, men det er sjovest med 6-8 stykker og meget 

gerne blandet piger og drenge. Reglerne er lette at lære. Man 

skiftes til at gøre sætningen "jeg har aldrig…" færdig, f.eks. 

"Jeg har aldrig sprunget bungee jump". Dem der har prøvet 
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det, skal drikke og på den måde afsløres hemmeligheden. Det 

er ret uskyldigt med bungee jump, men spørgsmålene handler 

hurtigt kun om sex. 

 

Persontyper: 

Jeg havde engang en kæreste som jeg mødte på et diskotek 

i Kbh. Faktisk var han ekskæreste til en af mine kolleger, og 

hun satte os op, fordi han åbenbart syntes at det var en god 

idé. 

Vi begyndte som sagt at ses, og det var MEGET 

stormfuldt. Jeg har aldrig været nogen specielt jaloux person, 

men han var simpelthen så god til at lave små historier: En 

besked på telefonsvareren, et postkort jeg så eller sågar en 

tidligere kæreste der skrev til ham med et spørgeskema og 

udspurgte ham om hans nuværende sexliv. Til hendes 

psykoterapeutstudie, naturligvis! 

For at toppe den slags, så havde han billeder af alle sine 

ekskærester hængende på væggen i soveværelset. 

Det er helt unødvendigt at fortælle, at jeg var ødelagt at 

jalousi hele tiden (jeg fik ham dog til at tage billederne ned 

efter et stykke tid - så tog han en masse billeder af mig og 

hængte op i stedet - det var sgu rart), men at vi til gengæld 

havde fuldstændig fantastisk sex, for jeg ejede ham jo aldrig 

sådan rigtigt. Han havde dyrket swingerklubber og en masse 

andet halløj, og jeg var temmelig uskyldig og havde ikke 

prøvet så meget. 

Som sagt: Vi passede vildt godt sammen i sengen. Mest af 

alt fordi han altid bare tog hvad han havde lyst til. Og jeg 

hængte egentlig bare på. Super fedt i et halvt år, men så var 

jeg også helt ødelagt og måtte stoppe det. Alt for mange 

følelser og alt for meget rod. Så nogen gange kan man passe 

godt sammen i sengen, men uden for, var vi alt for 

forskellige. Og vores forventninger var for forskellige. Til at 

det kunne lykkes. 
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Tips og tricks og svar på de 10 spørgsmål fra dette kapitel.  

 

Start langsomt og arbejd dig op mod klimaks! Brug legetøj 

og hjælpemidler til at stimulere - også under forspillet. Og 

vær ikke bange for at tage fat. Stol på at din partner siger fra 

og læs signalerne - det er meget frustrerende blot at blive 

"nusset", hvis man har lyst til finger - og gerne flere. 

Vil du give være endnu bedre til at bruge tungen, kan man 

købe en "tungering". Det er en meget spinkel, lille og blød 

siliconering, du kan sætte på spidsen af tungen og som har en 

lille vibrator på. Den er ikke nem at bruge, men når du 

mestrer den - så venter himlen! 

De forskellige glidecremer der findes, med smag og duft, 

har i nogle tilfælde også en kølende eller varmende og især 

SITRENDE og prikkende effekt, som øger følsomheden og 

giver større nydelse 

 

1: jo bedre man kender sine og partnerens seksuelle 

ønsker, jo bedre sex får man. 

2: Charmetrolden der flirter til højre og venstre og vælger 

at more sig med dem, der nu engang er til stede i lokalet?  

3: Du scorer passivt for du venter til andre henvender sig 

til dig, men din udstråling er så stærk at der altid er nok 

omkring dig.  

4: Det betyder heller ikke så meget for dig om du får 

orgasme eller ej, det er meget vigtigere at du har nydt det og 

at din partner har brugt tid og energi på forspil og efterspil.  

 5: Det er din sexpartners begejstring og glæde der tænder 

dig.  

6: Hele 97% passer ind i mindst en af ovenstående 

kategorier 

7: De kan godt være i et ægteskab men så er det med 

mindst en og ofte flere elskere ved siden af. 
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8: Hvis du kan være åben om de udfordringer du har, får 

du det bedst med en sensuel eller omsorgsfuld sextype.  

9: Og her er det vigtigt man er klar over, man altid viser 

sin kærlighed på nøjagtigt samme måde, som man selv ønsker 

at modtage kærlighed. 

10: Vigtigt at få sat ord på hvad man ønsker, du kan altså 

ikke forlange af din partner at han/hun skal gætte hvad der 

foregår inde i hovedet på dig. 
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Kapitel 5 

 

Forspillets kunst 

 

Den gode orgasme starter i hovedet! Giver du forspillet tid 

nok? Får du varieret det, eller ender I ofte med at gøre det 

samme om og om igen.  

Kender du teknikkerne til det allerbedste forspil, der 

sætter scenen til den gode sex? Få inspiration og idéer til 

forspil med muligheder og udvid horisonten. 

  

Forspillet er faktisk den allervigtigste del af samlejet. Det 

er her du viser din partner at det virkelig er ham/hende du vil 

have. Men desværre er forspillet ofte noget af det man først 

glemmer, når parforholdet glider ind i hverdagen med 

arbejde, børn, indkøb osv. Sexlivet fungerer egentlig 

udmærket, man ved hvilke knapper der skal trykkes på for at 

tænde og glæde partneren, man ved hvordan begge parter 

nemt og effektivt får en dejlig orgasme og man husker at 

putte lidt bagefter. Så er alt vel godt?  

Nej faktisk ikke, man skal huske at begære hinanden, 

fortælle hinanden at man glæder sig til at være sammen, er 

spændt på det og næsten ikke kan vente. 

Alle har fortjent et godt sexliv. God sex skaber større 

fortrolighed og intimitet mellem dig og din partner. Og så 

fungerer sex ud fra reglen at "mer vil have mer" – Hvis du 

får en masse, vil du have mere. Hvis ikke, visner lysten og 

romantikken bort og dør hen. 

Intet er så godt for lidenskaben, som den rette ramme og 

den rette timing. Og mangel på begge dele kan virke 

ødelæggende for romantikken. Så husk engang imellem at 

sætte tid af i hverdagen til at nyde hinanden. Det kan gøre 

oplevelsen bedre for begge parter og den gode orgasme og 

given sig hen, har nu engang bedre kår, når man ikke skal 

tænke på den fyldte vasketøjskurv, aftalen om en halv time 
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eller børnenes behov. Og netop det at man af og til sætter tid 

af til at dyrke hinanden kan kickstarte et ellers halvsløvt 

sexliv igen, med den glædelige bivirkning at man får mere 

energi, bliver gladere og mere positiv. 

 

 

Når vi skriver, at I skal sætte tid af i hverdagen til sex 

mener vi det virkelig. Jeg mener, der skal være tid til at hente 

ungerne, besøge svigermor, handle og gå til tandlæge, altså 

må man også kunne afsætte min. 1 time hver uge til at have 

sex. Og lige som de andre ting jeg nævnte, gider man ikke 

altid gøre det, men man gør det fordi man nu har lovet det, 

lige sådan skal du have det med sex. Sex er nemlig ofte det der 
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bliver skudt ud, det skal være slut fra nu af! Og når I så har 

sex gør du det helhjertet, ligesom du sikkert møder op og er 

positiv ved andre aftaler som du egentlig ikke gider, du ved jo 

godt at når I så er i gang er det godt. 

 

 

Hvis I er inde i en periode hvor sexlivet ikke fungerer og I 

har lavet en aftale om at der skal dyrkes sex fredag inden 

børnene skal hentes, så er det ok at sige nej torsdag aften, med 
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henvisning til at du glæder dig til at overholde aftalen fredag. 

Omvendt skal aftalen så også holdes fredag. Man kan endda 

lave en aftale om at der ikke MÅ dyrkes sex før fredag. Nogen 

gange er det forbudte det mest pirrende. 

Hvad gør du så for at tænde både dig selv og din partner til 

aftalen? 

En af måderne hvis man er lidt ude af træning med at 

forføre sin elskede, kan det være at investere i spillet fra 

forspil til orgasme der netop sætter rammerne for hvordan 

man får talt sammen og I måske får prøvet nogle nye ting af, 

eller i det hele taget får gang i at røre ved hinanden igen. Det 

kan også være godt at lave aftaler om at lave små breve eller 

andre overraskelser til hinanden. Det mentale forspil man 

dyrker på den måde sætter uvægerligt gang i tankerne og som 

oftest også gang i sexlivet. En god ide kan være at en aften 

sættes af til at spille og ikke andet, så er der måske et par 

opgaver der skal løses til den aften eller det tidspunkt I nu har 

aftalt I skal dyrke hinanden på. 

Prøv også spillet hot sex året rundt, det giver god 

inspiration til hvordan man hygger om hinanden og giver 

mere lyst.  

Hvis du er den der vil tage initiativet til at gøre noget for 

sexlivet, i håb om at få din partner med på rejsen, må du lige 

sætte dig ned og tænke tingene igennem. 

Det er nu papir og blyant skal frem. Hvad tændte dig hos 

din partner til at starte med? Kan du huske hvad der tændte 

din partner? Hvad er jeres bedste sexoplevelse og hvordan 

opstod den? Er der noget der virkelig er turn-off for din 

partner eller dig selv? Når du har lavet listen, så skriv alle de 

positive ting i et brev til din partner, skriv hvor meget du 

savner det intime fællesskab med ham/hende og hvor meget 

godt I har haft sammen. 

Det er virkelig svært for mange at sætte sig ned og tale 

åbent om disse ting, derfor anbefaler vi meget at I skriver til 

hinanden, så får man også tænkt tingene lidt mere igennem 
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og ikke mindst vigtigt, hvis man skriver noget man fortryder 

kan det bare slettes, det er ikke så nemt når først ordene er 

kommet ud af munden. Selv om du ikke synes du er den store 

brevskriver, så prøv alligevel, det kan man nemlig sagtens 

blive bedre til med øvelsen. Vi taler ikke om et 5 siders brev, 

prøv at starte med små sedler eller et brev på max. en side. 

 

 

Du har sikkert også fået listet nogle lidt mere negative ting 

op og dem skal der også tages fat på, det kan være alt lige fra 
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at blive slikket i øret til at have sex lige inde i skal i byen eller 

hvad ved jeg, men det skal også siges. Din partner gør det 

formentlig fordi du engang har givet udtryk for du kunne lide 

det, synes det var frækt eller lign. En god måde at få ændret 

ting på er at foreslå alternativer. Igen er vi tilbage ved at 

skrive lidt til hinanden. Prøv at skrive hvad du kunne tænke 

dig i stedet for det du ikke kan lide f.eks. hvis din partner 

gerne vil have sex når du lige har fået lagt makeup og er 

festklar, så foreslå ham at gå med i bad inden du når så langt. 

Bare det at du tager nogle af disse initiativer viser din 

partner at du vil ham/hende og det er i sig selv bekræftende. 

Husk at intet kommer af sig selv, heller ikke et godt sexliv 

Måske har du bare lyst til at sætte lidt ekstra pift i 

et allerede velfungerende sexliv, hvad kan du så gøre? 

 

Forfør din partner - Brug sanserne 

Visuelt - Gør dig lækker og ifør dig dit frækkeste sæt  

Duft – Duftesansen styrer meget hvad der tænder os, så 

sørg for at dufte godt og evt. den vovede metode, at bruge 

dine egne safter. Men husk ikke at overdrive.  

Munden – Kys, nip, bid, smag og slik.  

Ørerne – Sensuel musik hvor takterne og rytmen evt. 

bestemmer tempoet. Og husk der skal lyd på under sex, støn, 

suk, gisp eller skrig. Nogen tænder også på frække ord.  

Læg en plan 

Den gode orgasme starter i hovedet. Tænk over hvad der 

tænder dig. Vil du gerne tage styringen, eller er det rarest for 

dig at blive forført? Hvis du gerne vil have din mand til at 

gøre noget for dig, så lad ham ikke gætte – hjælp ham. 

Vejledning under sex kan være pokkers uromantisk, men 

måske du kan skrive et brev til ham hvori du kan skitsere 

hvad der for dig vil være den vilde oplevelse. Hvis du er 

kreativ, kan du endda lave det som en tegneserie med 

tændstikmænd/-quinder eller en lille rebus. Og er det bare 

slet ikke noget du har tid til – så send ham en sms, hvori du 
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beskriver hvad du vil have ham til at gøre ved dig. Lur mig, 

om ikke det bliver en fornøjelse for ham. Du kan evt. give 

ham det som en gave. Formen er ikke så vigtig. Det vigtige er, 

at der nu er sat scenen til stor fornøjelse.  

 

 

Dette ’for-forspil’ kan også finde sted selv om du gerne vil 

tage for dig i denne omgang. Måske har du varmet ham op 

hele dagen med små sms’er, billeder af dig selv eller hvad du 

ved han kan lide – vi kvinder har en stor fordel i forhold til 

mænd rent fotografisk. De fleste kvinder har mange steder på 

kroppen, som mænd finder billedligt ophidsende. F.eks. kan 

du tage et billede af din strakte vrist, der viser et nøgent ben 

og på den måde vække fantasien hos ham. Indlysende motiver 

kan naturligvis også være dit ansigt med et frækt smil, dit ene 

bryst eller begge eller et foto af din røv. Hvis du ligger på alle 

fire i sengen, med ryggen mod kameraet og læner dig fremad, 

får du en fantastisk vinkel og en meget flot talje. Du kan 

vælger at være bar, men et par søde trusser eller noget frækt 

lingeri, sætter ofte fut i lysten – og det er jo det vi ønsker at 
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gøre. For resten: Hurra for selvudløser på kamera – du 

behøver slet ingen hjælpende hånd.  

Uanset hvordan du vælger at gøre det, så sørg for at være 

klædt på til succes. Altså med noget lækkert undertøj, lingeri, 

en lille smart natkjole, en lækker corsage, hofteholder og 

selvsiddende strømper. Og skulle din krop, helt imod 

forventning, ikke være skruet fuldstændig perfekt sammen, 

så fortvivl ikke. Han har jo valgt dig fordi han synes at du er 

super sexet lige præcis sådan som du er, så alt det lækre vil 

bare være et lækkert pyntekirsebær ovenpå den dejlige 

flødeskumskage. Uanset hvad så er hygiejne dog til gengæld 

en afgørende faktor for succes. Sørg for at have børstet 

tænder, vasket dig intimt (evt. med intimsæbe) og brug gerne 

en intimdusche – så er du altid sikker på et perfekt resultat. 

Sørg endda for at vaske dig grundigt bag ørerne. Ørerne er en 

meget erogen zone. Og tag dig tid til en flot make-up og 

gerne opsat hår, så det ikke ’kommer i vejen’. Alt dette især 

for at du føler dig fuldstændig tilpas ved både dit udseende, 

din følelse og dig krop.  

Vil du gerne selv være den styrende part, så få ham til at 

overgive sig og give dig frit spillerum. Den bedste måde at 

sikre dette er, hvis du giver ham bind for øjnene. Du kan også 

vælge at binde hans arme og evt. fødder fast med manchetter 

– de er helt smertefrie og føles en lille smule kinky – og når 

han ikke kan gengælde dine kærtegn er han nødt til bare at 

nyde uden at skulle give noget til gengæld. Hans sanser vil 

desuden være skærpet grundet at han ikke kan se dig.  

Nu er scenen sat, og I er klar til at give jer hen til 

hinanden.  

Start måske med et kys. 

En vigtig erogen zone er munden. Gennem munden, får 

du på anden vis end ved penetrationen, adgang til din partners 

krop. Du kan mærke og smage det indre og på den måde vise 

og føle intimitet. Der findes mange former for kys; det 

udvendige ’tantekys’ der viser ærbarhed, respekt og uskyld. 
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Det hengivne kys og ikke mindst det lange, dybe "snav", hvor 

begge parter udforsker hinandens indre med tunger og små 

nap.  

Der findes mange forskellige måder at kysse på, og ingen 

er mere rigtig – eller forkert – end andre, da der er lige så 

mange måder at modtage. Og ligeså mange præferencer. En 

tommelfingerregel er dog, at det er en god idé at mærke efter 

hvor din partner er i "dansen" så I holder takten og følges ad. 

Mærk efter om du er blevet for ivrig eller om gensidigheden 

stadig er der. Du kan evt. holde igen ved at køre spidsen af din 

tunge blidt rundt på indersiden af din partners læber. Det 

føles meget erotisk og efterlader én nærmest åndeløs og 

utålmodigt afventende. 

Hvis du, senere i forløbet, smager på din partner ved 

oralsex, kan det også synes meget pirrende og stimulerende at 

lade din partner smage sig selv, gennem din mund, i et kys.  

Fortsæt med at stimulere alle de erogene zoner du allerede 

har lært om og gå gerne over i den erotisk massage. Brug 

masser af tid til at udforske hinanden, røre og kæle. 

Alt dette kan sammenfattes i denne lille manual: 

  

Sms'er med frække beskeder 

Flirten i byen, eller over opvasken 

En god middag 

Rør, kæl og udforsk hinandens kroppe 

Massage, den sikre vej til at åbne op for hovedretten 

  

Hvis man er lidt ude af træning med at forføre sin elskede, 

kan det være en god ide at investere i et spil, der netop sætter 

rammerne for hvordan man får talt sammen og I måske får 

prøvet nogle nye ting af. Det kan også være godt at lave 

aftaler om at lave små breve eller andre overraskelser til 

hinanden. Det mentale forspil man dyrker på den måde sætter 

uvægerligt gang i tankerne og som oftest også gang i sexlivet 
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Erogene Zoner 

Kønsdelene er selvfølgelig stærkt erogene zoner, men det 

er ikke de områder vi her vil nævne. Erogene zoner er kort 

fortalt de steder på kroppen hvor huden er tynd og hvor der 

er en stærk koncentration af nerveceller. Egentlig kan hele 

kroppen være en stor erogen zone. Du kender måske det med 

at man er tændt og så kan en enkelt fingernegl der kradser på 

ryggen, eller en hånd på din i biografen, gøre dig fuldstændigt 

elektrisk. 

Jo mere tændt man er, jo mere aktive er zonerne, og de 

kan aktiveres på mange forskellige måder. Brug lette 

berøringer, massage, langsomme slik, små krads med neglene, 

lette kys, små klap, små pust, efterhånden som du bliver 

tændt kan det være godt at der blive rørt lidt kraftigere ved. 

De små krads og lette klap er med til udløse endorfiner, som 

er et hormon der giver dig lystfølelse og velvære. 

Man reagerer ikke ens på berøring altid og det der tænder 

vildt en dag er ikke nødvendigvis det bedste næste dag, det er 

vigtigt at være opmærksom på at det er helt normale 

reaktioner. 

Hvis vi tager det "from the top" kan vi starte med 

hovedbunden. Her kan det være godt med små krads og let 

massage. Det kan endda føles næsten erotisk blot at blive 

friseret. Herfra fortsætter vi ned over ansigtet, hvor ører, 

kinder, pande og øjenbryn skal nusses meget let, samtidig kan 

man kysse, læberne og tungen er meget erogene zoner. 

Halsen er også meget følsom, rigtig god at kysse og slikke. 

Armene kan berøres med meget lette bevægelser - 

cirkelbevægelser f.eks. Fortsæt ud over fingrene, nus og kys 

hver enkelt finger. 

Brysterne er meget følsomme områder, nogle kan være 

endda meget sensitive på brysterne og isæt brystvorterne, så 

der skal man prøve sig frem. Det er også et af de områder 

hvor man virkelig er forskellig fra dag til dag og især i løbet af 

ens menstruationscyklus, nogle dage er man ikke så sensitiv 
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og klare masser af berøring mens andre dage gør det ondt 

bare der bliver kigget på brysterne. 

Maven er ofte et overset område, mange kvinder er lidt 

flove over deres mave – som kvinde ligger der en masse 

organer inde bag maven, og derfor er "topmave" et hyppigt 

fænomen, men jo mere den bliver nusset og kærtegnet jo 

mere accepterer man den også selv. Mange mænd synes 

faktisk rigtigt godt om en smule sul på maven hos deres 

kvinde. Et godt trick er, at have en blid hånd på maven mens 

man kærtegner et andet sted. Det er lige som om man bliver 

ekstra følsom det andet sted man bliver berørt. 

 

 

Lårene er også meget følsomme områder, start oppe i 

lysken og bevæg dig nedad, husk ikke røre ved klitoris eller 

skamlæber, netop det med at drille og røre let, tænder meget. 

Kør blide fingre både foran og bagpå lårene og gerne ned over 

knæene. Mange har erogene zoner der også, andre kan være 
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så kildne at man skal holde sig derfra, for ikke at ødelægge 

stemningen. 

Endelig er der tæerne, det kan være meget forskelligt, de 

fleste kan lide at få nusset tæerne, nogle også at få kysset 

tæerne enkeltvis, mens det for nogle er absolut no go. 

I det hele taget er det vigtigt at lytte til hinandens signaler 

når man bevæger sig rundt på kroppen og det er også vigtigt 

at signalere hvad man godt kan lide. Ens partner har jo ikke 

en chance hvis man bare ligger stille og tager imod, giv små 

lyde, både for at signalere at det er godt, men også for at gøre 

ham opmærksom på at det måske er for hårdt eller for meget, 

tag hans hånd og bevæg den derhen, hvor det er rigtig godt 

for dig at blive rørt. 

Billedpornoen blev lovlig i Danmark i 1969 så prøv 

eventuelt at se en pornofilm sammen... det kan også være et 

super godt forspil der virkelig kan tænde jer 

 

Erotisk massage 

Legen med de erogene zoner kan føre over i den erotiske 

massage. Eller I kan begynde samværet med erotisk massage, 

som så glider over i lette berøringer på de erogene zoner. 

Begge dele giver en god varm fornemmelse af hinanden. 

Du behøver bestemt ikke at være uddannet massør, det 

drejer sig bare om at have viljen og lysten. Massér med faste 

tag, ikke hårdt, bare håndfast. Brug en god olie eller den rigtig 

gode glidecreme/massagecreme med silikone. Massér de 

samme steder som ovenfor beskrevet, massér med store bløde 

bevægelser op og ned af benene og på ryggen. 

Hvis du starter med erotisk massage er det vigtigt med 

gode rammer. Skru op for varmen, tænd stearinlys, gerne 

lækre aromalys, læg et dejligt blødt tæppe frem I kan ligge på 

og stil massageolien frem så den ikke er helt kold. Tænd gerne 

lidt blid musik, ikke for højt. Din partner vil synes du er den 

bedste! 
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Nu har du forført din partner med et lækkert forspil, nu 

skal der endnu mere gang i sagerne. I næste kapitel går vi 

over til orgasmer, de er sundhedsfremmende og hvem vil ikke 

gerne være sund, så nu får du lige 10 spørgsmål til dette 

kapitel. 

 

1. Hvor starter den gode orgasme? 

 

A. I hovedet 

B. I maven 

C. I kønsorganerne 

 

2. Hvordan stimulerer du din partner visuelt? 

 

A. Ved at kysse, bide, nippe og slikke 

B. Ved at iklæde dig dit frækkeste sæt og dulle dig op 

til lir 

C. Ved at stønne, gispe og sukke dig gennem akten 

 

3. Hvordan kan du fortælle din partner hvad du gerne vil 

have, mens i har sex? 

 

A. Vise det med kropssprog 

B. SMS 

C. Røgsignaler 

 

4. En god indgang til at få gang i snakken om sex på er? 

 

A. At gå tur hver for sig 

B. At gå i seng på forskellig tid 

C. At spille et erotisk spil 

 

5. Hvor ofte skal man have sex? 

 

A. Højst 2 gange om ugen 
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B. Så tit som det passer til ens personlighed 

C. Mindst 4 gange om ugen 

 

6. Hvad får man især ud af at "klæde sig på til sex"? 

 

A. Man bør altid prøve at være en anden end man er, 

når man har sex 

B. Man er bedre beskyttet imod kønssygdomme 

C. Scenen er sat, så begge parter ved hvad der skal 

foregå og kan glæde sig 

 

7. Hvad kan være godt at gøre for at "genopdage 

hinandens lyst"? 

 

A. At lave en video hvor du fortæller hvad du ønsker 

at din partner skal gøre 

B. At fortælle din partner hvad han/hun gør forkert 

C. At skrive de ting ned som i starten tændte dig ved 

din partner 

 

8. Hvad er fordelen ved at binde sin partner og give 

ham/hende bind for øjnene? 

 

A. Partneren bliver super opmærksom og fokuseret 

B. Du synes måske at det han/hun gør er forkert - og 

så slipper du da for det 

C. Det er pirrende selv at skulle kæmpe sig løs, når 

man har lyst til at komme videre i akten 

 

9. Hvor er de erogene zoner? 

 

A. Udelukkende omkring kønsdelene 

B. Overalt på kroppen, især der hvor huden er tynd 

C. Det er brystvorterne 
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10. Hvad er noget af det første man glemmer, når man har 

været sammen længe? 

 

A. At få orgasme 

B. At ligge sammen bagefter 

C. Et godt forspil 

 

Personlige historier 

 

Forspillets betydning 

Da jeg var yngre var sex ofte noget der handlede om at 

tilfredsstille min partners behov,  og var for mit eget 

vedkommende ikke noget der gav den store tilfredsstillelse. 

Dermed ikke sagt at det var dårligt. 

Men jeg fik aldrig orgasme ved sex. Senere har jeg lært hvor vi

gtig en rolle forspillet har på selve akten. Ved at bruge god 

tid på at kysse, røre og slikke bliver jeg  vildt 

tændt og har meget lettere ved at få orgasme. Forspillet kan 

også vare ud over en hel dag ved et ekstra intenst farvel 

kys om morgenen og så frække sms´er i løbet af dagen. 

 

Forspil: 

 Min kæreste ville forkæle mig en aften med 

massage, og den var jeg helt med på, hvad jeg ikke vidste 

var at det var underlivsmassage :-) Han bad mig tage alt tøjet 

af og ligge mig godt tilrette i sengen, jeg fik et tæppe over 

øverste del af kroppen, og så blev jeg ellers smurt grundigt ind 

i bodyglide forneden. Jeg skulle lige vænne mig til at ligge så 

blottet, men da jeg kunne se hvor betaget han var af 

mig og min krop kunne jeg slappe helt af, og jeg blev masseret 

med både hænder, tunge og dildo. Da jeg var på renden 

af orgasme stoppede han og lagde sig ind til mig og kælede 

blidt for resten af min krop uden at røre hvor jeg havde 
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allermest lyst til det :-) Sexen bagefter var intet mindre end 

ren fantastisk. 

 

Intimbarbering: 

Moden inden for intimbarbering har ændret sig de seneste 

år. Ellers har jeg bare været meget langsom. For mange år 

siden, havde jeg en kæreste, der var helt tosset med, 

at jeg skulle være glatbarberet fordi det bare var totalt 

pornoagtigt. Helt ærligt, synes jeg selv, at det var en lille 

smule friskt, men til sidst, indvilligede jeg i at 

gøre det, på betingelse af at han barberede mig. På den 

måde fik han det jo også til at se ud præcis som han ville. 

Som en del af forspillet, hentede han et håndklæde og en 

skraber, og så blev jeg helt fin og nytrimmet. 

Hvilket jeg stadig er, med en daglig genopfriskning, 

så det var en super dejlig oplevelse, at blive kælet og studeret 

intimt, samtidigt med, at jeg (dengang) følte mig helt vildt 

kinky. Moralen her: Vil du gerne have at din kæreste skal 

intimbarberes anderledes. Glatte boller eller hvad ved jeg. Så 

tilbyd at gøre det selv. Fælles leg, og der er jo bygget op til 

god sex bagefter. 

 

Tips og tricks og svar på de 10 spørgsmål fra dette kapitel.  

 

Er du i tvivl om hvordan du egentlig virker på andre? Så sp

ørg en der kender dig godt. Og helst ikke din partner, men 

i stedet en ven eller veninde, hvordan de opfatter dig. 

Her får du ofte et ærligt svar. 

Har du fundet en 

partner, som du kan mærke ikke passer helt perfekt med 

dig så TAL 

OM DET. Måske I begge ønsker det samme men har svært ved

 at vise det! 
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Du kan selv påvirke og ændre på den type du er   i 

virkeligheden kan du være alle typer. Du skal bare huske, at 

det koster energi, at være noget andet end det man egentlig 

er, og at man, hvis man f.eks. er presset på jobbet eller andet,  

kan falde tilbage til ens naturlige mønster.  

1. Den gode orgasme starter i hovedet 

2. Ved at iklæde dig dit frækkeste sæt og dulle dig op til 

lir 

3. Vise det med kropssprog 

4. At spille et spil 

5. Så tit som det passer til ens personlighed 

6. Scenen er sat, så begge parter ved hvad der skal foregå 

og kan glæde sig 

7. At skrive de ting ned som i starten tændte dig ved din 

partner 

8. Partneren bliver super opmærksom og fokuseret 

9. Overalt på kroppen, især der hvor huden er tynd 

10. Et godt forspil 
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Kapitel 6 

Nyd din orgasme 

Orgasme gør dig sundere! Orgasmen er livgivende, 

helbredende og afslappende, en naturlig del af et fantastisk 

sexliv. Alle kan lære den gode orgasme. 

Og med lidt træning kan du også lære at få orgasme i det 

tempo der passer dig, mange kender det med at komme for 

tidligt, eller ikke at kunne komme når man vil. 

Det med at kvinder altid behøver et langt forspil er ikke 

nødvendigvis altid rigtigt, man kan nemlig træne sig op til 

dels at blive hurtigere tændt og dels at få en orgasme på kort 
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tid. 

Mandens og kvindens orgasme er fysiologisk set ens. 

Orgasmerefleksen udløses ved stimulering af kønsdele, som 

modsvarer hinanden - penis og klitoris – og foregår ved 

sammentrækninger i muskulatur, som er fysiologisk ens. 

Alligevel er en del forhold forskellige. Ophidselsesfasen hos 

kvinder er som oftest længere end hos mænd. Og der behøves 

ofte længere tids seksuel stimulering før kvinden får orgasme, 

mens manden som regel kan få orgasme efter ret kort tids 

stimulering. Det ser også ud til, at kvinders evne til at få 

orgasme er mere afhængig af partneren og forholdet til 

partneren. 

Rent biologisk bevæger vi os alle igennem de samme faser 

til alle orgasmer: 

1. vi bliver ophidset 

2. bevæger os så til plateaufasen (meget ophidset) 

3. orgasmen kommer 

4. og til sidst restitutionsfasen hvor kroppen vender tilbage 

til normal tilstand 

Orgasmen gør os sundere på fem områder 

Hjertet: - orgasmen styrker hjertemusklen og forhindrer 

kolesterol- og andre fedt-aflejringer i årerne. 

Hormonsystemet: - Orgasmen regulerer hormonsystemet 

hos kvinden og især dannelsen af det hormon, der medvirker 

ved æg dannelsen. Mangel på dette hormon er en af de 

hyppigste årsager til barnløshed. Mandens sædkvalitet kan 

også forbedres gennem regelmæssig sex. 

Udseendet: - Sex slanker. I gennemsnit bruger vi 200 kalorier 

på orgasmen i sig selv. Det er ikke så meget, men seksuel lyst 

virker som en slags naturlig appetitregulering i hypotalamus. 
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Desuden virker god sex afspændende og dermed 

forskønnende. En undersøgelse der omfattede 3.500 

mennesker fra ti lande viste, at den der har et aktivt og godt 

sexliv, ser yngre ud og holder sig bedre i form end den, som 

ikke er så seksuelt aktiv. 

Humøret: - Orgasmen giver lykkefølelse, fordi endorfiner 

frigives. De har en positiv effekt på lettere depression og 

søvnløshed. 

Immunforsvaret: - Frigivelsen af endorfiner styrker 

immunforsvaret. 

 Kvindens orgasme 

Kvindens orgasme er ofte ikke så tydelig som mandens, 

mange kvinder kan selv være i tvivl om de nu har fået en 
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orgasme, og i så fald er der jo egentlig ikke noget at sige til at 

manden kan være i tvivl om det samme. Kvinder kan 

heldigvis træne sig op til at få en god kraftig orgasme rimeligt 

hurtigt. 

Husk træning 

Ved at bruge åndedrættet som en slags lystmotor, kan 

man sætte skub i tingene. Når kvinden trækker vejret 

hurtigere og gennem munden, opnås der hurtigere orgasme. 

Det er en god ting at finde et punkt som man tænder på at 

blive pirret på. Det er ikke automatisk brysterne vil vi gerne 

understrege :-) Det kan være man tænder på at blive kysset 

bestemte steder, f. eks. i nakken eller bare på at kysse på en 

bestemt måde.  

Når kvinden er opmærksom på dette og fortæller 

partneren hvor og hvordan, skal der trænes og inden længe 

vil kvinden tænde hurtigt på netop at blive stimuleret på 

denne måde. Der etableres dermed forbindelse fra akkurat 

dette sted og til kvindens køn og kvinder tænder nærmest 

automatisk. Det skal ikke være en automatpilot, så det fra nu 

af altid er den måde forspillet sker på, men en af måderne 

forspillet starter på. 

Indsats belønnes 

Kvinders orgasme kræver sådan helt generelt en større 

indsats end mænds. De fleste mænd får ret nemt rejsning som 

er det synlig tegn på deres ophidselse, mens det af og til kan 

være lidt sværere for kvinderne at blive våde og parate i 

samme tempo. Man kan træne sig op som ovenfor beskrevet, 

men en vigtig del er også at blive bevidst om sin egen krop, 

sin egen lyst og være i stand til at elske sig selv. 
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Må kvinder have lyst 

Det var heldigvis i gamle dage det var syndigt når kvinder 

havde lyst. 

Kvinder der har lyst til at tale om sex, at eksperimentere 

og stå ved sit begær får meget nemmere orgasme end kvinder 

der fornægter sig selv den glæde. Sex og dermed orgasme 

er en træningssag og som ved alt andet træning bliver det 

lettere og sjovere jo mere vi træner.  

Tænk på, at det er ikke altid vi gider tage afsted for at 

træne, men når det er gjort, er det bare super. Sådan er det 

også med sex! 

 

Når orgasmen er skyllet ind over dig kan du slet ikke huske at 

du egentlig ikke gad. Og for igen at vende tilbage til 

sammenligningen med træning, hvis det er længe siden kan 

det være endnu sværere at komme i gang, så er det nemmere 

bare at sige "Ikke i aften, skat" 
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Men glem den sætning og sæt i sexlivet, igen. Orgasmen 

har så mange positive bivirkninger at det er dumt at lade 

være. 

 

Kvinder er heldige 

Kvinder er nemlig meget bedre til at få flere orgasmer i 

træk end mænd er og også til at få flere forskellige orgasmer 

ved samme samleje, De fleste opnår klitorisorgasmen, som vi 

hørte om i kapitel 2, men mange får også skedeorgasme. Den 

fremkommer primært ved samleje eller ved brug af små 

vibratorer, idet det er stimulation af den første del af skeden, 

hvor de allerfleste nerve-ender er, der frembringer orgasmen. 

Der er også A- og G-punktsorgasmer som beskrevet i kapitel 

9. 

Når kvinden får orgasme, vil hendes skede blive meget 

våd. Hun kan fortsætte med at være seksuelt ophidset så 

længe hun vil. 

 Men af og til er det svært 

Hvis du ikke får orgasme, så betyder det ikke, at der er 

noget galt.  Det er en af de store forskelle på mænd og 

kvinder. Mænds orgasme kan man som regel frembringe rent 

mekanisk, mens  det kan være noget sværere hos kvinder. Der 

ligger i dag et stort forventningspres på kvinder, de skal 

kunne frembringe helst flere forskellige orgasmer i løbet af 

kort tid. Hvis du bekymrer dig om, om du kan opnå at få 

orgasme, kan det gøre det mere vanskeligt for dig at slappe 

tilstrækkeligt af til at nå orgasme. Så slap af og tag det roligt, 

brug nogle af de øvelser vi har beskrevet, læs de forskellige 

kapitler vi henviser til, så kan alle lære det 
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Mandens orgasme 

Mandens orgasme kommer tydeligt til udtryk i form af 

sædafgangen. Undersøgelser viser, at mænd gennemsnitlig 

set kun har brug for at elske ca. 7 min. før de får udløsning. 

Typisk behøver kvinder 30 - 40 min. elskov, men som vi 

skrev i starten kan man træne sig op til at kunne få hurtige 

udløsning. 

Hvad sker der 

1. Når manden bliver ophidset bliver hans penis hurtigt 

stiv. 

2. Hans kropstemperatur og blodtryk stiger og hjerteslaget 

øges. Nogle mænd får stive brystvorter. 

3. Testiklerne trækker op imod kroppen og pungen bliver 

strammere og lidt hård at røre ved. Musklerne spændes og 

åndedrættet bliver hurtigere. 
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4. Musklerne i underlivet, prostata og urinrøret begynder 

at trække sig rytmisk sammen og manden sprøjter sæd ud af 

penisåbningen i 5 til 10 sekunder. 

Mænd kan ikke få rejsning lige efter en orgasme, modsat 

kvinder. Det er et tidsrum som afviger fra mand til mand 

inden han kan få rejsning igen. Generelt tager det længere 

tid, jo ældre man er. 

Når manden har orgasme, får han udløsning og der 

sprøjter sæd ud - han ejakulerer. Sædceller (spermier) blandet 

med smøremiddel kommer ud af mandens urinrør som en 

hvidgrå, klæbrig væske. Lige før klimaks kan manden mærke 

spermen bevæge sig op gennem skaftet i et sus af væske, når 

det sker, er ejakulation uundgåelig. 

Efter at manden har ejakuleret, taber han sin erektion og 

skal for det meste holde en pause, før han eventuelt kan få 

erektion igen. Nogle (en del) mænd bliver enormt trætte og 

trænger til at sove, her gælder det også lidt træning og ikke 

mindst aftaler om hvordan man dækker hinandens behov 

efter orgasmen 

Igennem træning kan manden lære at opnå orgasme uden 

at have udløsning og dermed kan han også opleve flere 

orgasmer inden for kort tid. Se mere om dette i kapitel 10 

Mandens G-punkts orgasme 

Prostata, mellemkødet og ringmusklen spiller vigtige roller 

i forbindelse med seksuelle orgasmer, og har måske endnu 

større betydning end hidtil troet. De nerver som styrer de 

seksuelle funktioner inklusiv erektion, orgasme og udløsning, 

løber sammen i området ved prostata og mellemkødet, hvilket 

er årsag til, at massage af netop prostata og mellemkødet 
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gennem århundreder har været et effektivt middel til at 

fremme de seksuelle funktioner. I klassiske seksuelle værker 

såsom Kama Sutra fremstilles disse erogene zoner som en af 

de væsentligste opdagelser i nyere tid. Nerverne i denne del af 

kroppen er ganske enkelt en uudnyttet kilde til nydelse og 

seksuel ekstase – og har aldrig tidligere været så nem at 

stimulere som nu. Du får den nødvendige viden om sport i 

2’eren i kapitel 12. 

Mænds oplevelse af orgasme 

Orgasme for mig er en utrolig dejlig fornemmelse, hvor 

jeg lige i de første sekunder egentlig mister bevidstheden - 

ikke at jeg falder om eller noget, men min bevidsthed står lige 

af nogle sekunder mens den tager nogle mentale flik flak. Jeg 

ved faktisk ikke hvad der foregår med min bevidsthed i disse 

få sekunder, men når jeg "kommer til mig selv" er det med en 

dejlig fornemmelse både psykisk og fysisk. 

Når han ikke kan komme 

Der kan selvfølgelig være fysiske grunde til, at manden 

har svært ved at komme, f.eks. diabetes og forskellig medicin, 

men herudover er der også en række psykologiske faktorer, 

der kan ligge til grund. 

Fokus har længe været på kvinders nydelse og at kvinden 

skal komme først. Så manden. Og kvindens orgasme bliver let 

mandens ansvar. Det pres betyder for nogle mænd, at de har 

svært ved at komme. 

En anden grund er den almindelige stress i hverdagen, 

måske dukker der alle mulige dagligdags problemer op i 

tankerne midt under samlejet, det fremmer ikke processen. 

Her må man øve sig i at være til stede i det man har gang i og 
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ikke lade sig overmande af problemer på jobbet, med 

ekskonen osv. 

At forsinket sædafgang er et stigende problem blandt 

mænd, kan der være flere grunde til, f.eks. at når mænd 

onanerer, anvender de ofte mere fysisk pres og friktion, end 

han får ved almindeligt samleje. 

En penisring med vibrator kan hjælpe til at give orgasmen 

til tiden, Penisringen skal ikke være alt for stram og når 

manden vil komme vender han vibratordelen ned mod 

pungen og tænder, det giver efter kort tid en rigtig god effekt. 

Når han kommer for hurtigt 

En del mænd har det problem at de kommer for hurtigt. 

Det er frustrerende både for dem selv og kvinden. En af de 

måder det kan afhjælpes på er ved at bruge en penisring, den 

sættes på helt nede ved roden af penis, eller man kan også 

trække pungen med igennem ringen, det får de allerfleste 

mænd til at holde længere. På mange penisringe er der en 

vibrator, det er valgfrit om man tænder for den, det kan jo 

være den der så giver det sidste skub, når begge er klar 

Se også vores kapitel 10 om Tantrasex, her får du mange 

flere tips til hvordan du kan holde længere når du er sammen 

med kæresten 

Tips til mænd om onani  

Knibeøvelser – Musklen du skal træne er PC musklen og 

du kan træne den ved, at når du tisser prøver du og holde 

urinen tilbage og på den måde bliver musklen trænet. 

Øvelsen gør at du vil kunne holde erektionen længere. 
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Forstå og kontroller din penis – Mærk forskellen fra de 

forskellige faser og øv dig i at kontrollere den. Onanér til du 

er ved at komme og stop, begynd igen inden erektionen 

forsvinder og bliv ved på denne måde i ca. 45 min. 

Vejrtrækning – Når du er ved at komme så tag dybe 

vejrtrækninger og stop på den måde udløsningen, herved kan 

du opleve en orgasme i hele kroppen. 

Orgasme giver så meget energi, det er du helt med på efter 

dette kapitel, så nu finder vi flere måder at opnå denne skønne 

tilstand på. Snup de 10 spørgsmål til dette kapitel og glæd dig 

til det næste, der gør dig til mester ud i oralsex. 

1. Kan kvinder træne sig til hurtigere orgasme? 

 

A. Nej det ligger i generne 

B. Ja det kan de helt sikkert 

C. Nej det kommer an på manden 

  

 

2. Er mandens og kvindens orgasme fysiologisk ens? 

 

A. Nej, det er to forskellige ting 

B. Ja det er de 

C. Nej det er forskellige centre der påvirkes 

 

3. Hvad er plateaufasen? 

 

A. Den fase hvor du køler ned efter sex 

B. Den fase af sex hvor du er meget ophidset. 

C. Den fase hvor du varmer op til sex 

 

4. Hvor mange kalorier forbruger orgasmen? 
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A. Ca. 2000 kalorier 

B. Ca. 200 kalorier 

C. Ingen, den feder som alt andet godt 

 

5. Hvilket hormon frigives ved orgasme? 

 

A. Insulin 

B. Testosteron 

C. Endorfiner 

 

6. Er kvindens orgasme lige så tydelig som mandens? 

 

A. Nej det er slet ikke det samme 

B. Ja, det føles helt ens 

C. Nej ikke altid, mange kvinder kan være i tvivl 

 

7. Hvordan får man skedeorgasme? 

 

A. Ved samleje eller vha. små vibratorer i skede 

gangen 

B. Udelukkende ved samleje 

C. Kan kun opnås vha. en vibrator 

 

8. Hvor lang tid sprøjter manden? 

 

A. Ca 20 sek. 

B. Ca 5 - 10 sek. 

C. Ca 1 - 5 sek. 

 

9. Hvorfor er netop massage af mellemkødet og prostata 

effektivt? 

 

A. Det fremmer den seksuelle funktion hos mænd 

B. Det er det heller ikke, det er bare ubehageligt 
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C. Det gør at manden bliver bedre til at slikke 

kvinden 

 

10. Hvilken muskel skal du træne for at holde erektionen 

længere? 

 

A. Mavemusklerne generelt 

B. Lårmusklen 

C. PC- musklen 

 

Personlige historier 

Onani 

Jeg havde i længere tid været single inden jeg fandt min 

nuværende kæreste. Dengang besluttede jeg mig så for at nu 

ville jeg prøve kræfter med onani. Det er ikke længere et tabu 

at onanere og efter at lade mig inspirere at kvinderne i sex 

and the city tænkte jeg at nu ville jeg prøve en rigtig god 

dildo for at se hvad det det handlede om. Jeg fik anskaffet mig 

en rigtig god pearldiver som er en dildo med perler indeni. 

Disse perler stimulerer kvinden på en helt speciel måde, og 

samtidig er der også en klitoris vibrator på den. Må indrømme 

at jeg aldrig har prøvet noget lignede. Den gav mig den 

varmeste, mest pirrende og fantastiske følelse i underlivet. 

Efter at havde anskaffet den er jeg blevet meget bedre til at 

onanere og rent faktisk få orgasme- også uden brug af sex 

legetøj. Jeg føler også jeg er blevet en bedre elsker, for efter at 

have eksperimenteret med onani ved jeg hvad jeg kan lide. 

 

Handjob  

Jeg har den erfaring med handjobs at vil man give et 

handjob som får hans sanser op at køre, så skal der anvendes 

glidecreme. Ved at jeg anvender glidecreme bliver han mere 

følsom, da det "glider bedre" og for mig er det lettere med 
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varierede bevægelser i stedet for jeg kun kører op og ned med 

hånden, så er det lettere at masserer omkring hovedet uden at 

skulle bekymre sig om der kommer ud i klemme eller man får 

masseret for meget på et sted så han bliver øm. Når jeg giver 

ham et handjob sørger jeg også for at nusse hans "boller", da 

det giver ham ekstra nydelse. 

 

Onani 

Jeg lever i et fast forhold med min kæreste Morten. Vi har 

været kærester i over 4 år, så vi kender snart hinanden ud og 

ind. Vi har sex 3-4 gange om ugen, nogle gang mere, andre 

gange mindre. Vi onanerer begge, nogle gange sammen 

(hvilket er sindssygt frækt!), men oftest alene, når den anden 

ikke er hjemme. Jeg har det fint med at han onanerer til 

porno eller fantasier, hvilket jeg jo også gør. Mange af mine 

veninder kan ikke forstå, at jeg synes det er okay, at han 

onanerer til porno, når jeg ikke er hjemme. De siger at det 

ville være ligesom utroskab, hvis det var deres kæreste. Sådan 

har jeg det slet ikke. Jeg synes der skal være plads til frihed i 

et forhold, og åbenhed for den sags skyld. Det er ikke sådan, 

at jeg spørger ham, om han har klaret det selv, hvis jeg ikke 

har været hjemme en hel weekend, men tit fortæller han, 

hvilke fantasier han har haft mens han gjorde det, og det 

tænder mig enormt. Så jeg ville aldrig undvære dét, i et 

forhold. For hvis ikke man kan ha’ god sex med sig selv, hvem 

kan man så med? 

 

Kan ikke lide at onanere 

Jeg er en pige der ikke kan lide at onanere og gik i mange 

år og troede at der var noget galt med mig, indtil jeg læst en 

kapitel hvor der stod at 2 % af alle kvinder har det som jeg. 

Jeg har et skønt sex liv, så det er ikke fordi jeg ikke kan lide 

berøring, det har bare aldrig sagt mig noget, at ligge der og 

røre ved mig selv og jeg er aldrig kommet af det. Det eneste 

minus er selvfølgelig at hvis jeg ikke er sammen med en 
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mand i længere tid, ja så er der ingen intim stimulering til 

mig. Jeg har det egentlig fint med min lille særhed, men ville 

somme tider ønske at jeg lige selv kunne lette trykket. 

  

Tips og tricks og svar på de 10 spørgsmål fra dette kapitel. 

 En klitoris eller friktionsorgasme føles ofte ret 

"mekanisk". Det er skønt at komme, men følelsen er ofte som 

at trykke på nogen rigtige knapper og så kommer reaktionen. 

En G-punkts eller skedeorgasme, er langt mere hel og fylder 

hele kroppen fra fingerspidser til hovedbund. 

Onani er IKKE utroskab. Vær glad for at din evt. partner 

har sin seksuelle lyst og accepter at han eller hun nyder sex - 

også uden dig.  

Vær bevidst og skift stillinger, så du kan mærke om 

stimulation og orgasme føles anderledes i de forskellige 

positioner.  

Sæt lyd på. Lad din partner vide at du nyder det. Men bed 

også ham/hende acceptere at du nogen gange er koncentreret. 

Det er ikke altid et show, men din helt egen nydelse det 

handler om. 

1: Det med at kvinder altid behøver et langt forspil er ikke 

nødvendigvis altid rigtigt, man kan nemlig træne sig op til 

dels at blive hurtigere tændt og dels at få en orgasme på kort 

tid. 

2: Mandens og kvindens orgasme er fysiologisk set ens. 

Orgasmerefleksen udløses ved stimulering af kønsdele, som 

modsvarer hinanden - penis og klitoris  

3: (meget ophidset og lige før man før sin orgasme) 
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4: Sex slanker. I gennemsnit bruger vi 200 kalorier på 

orgasmen i sig selv.  

5:Orgasmen giver lykkefølelse, fordi endorfiner frigives. 

De har en positiv effekt på lettere depression og søvnløshed. 

6: Kvindens orgasme er ofte ikke så tydelig som mandens, 

mange kvinder kan selv være i tvivl om de nu har fået en 

orgasme,  

7: men mange får også skedeorgasme. Den fremkommer 

primært ved samleje eller ved brug af små vibratorer,  

8: manden sprøjter sæd ud af penisåbningen i 5 til 10 

sekunder. 

9: De nerver som styrer de seksuelle funktioner inklusiv 

erektion, orgasme og udløsning, løber sammen i området ved 

prostata og mellemkødet,  

10: Musklen du skal træne er PC musklen og du kan træne 

den ved, at når du tisser prøver du og holde urinen tilbage. 
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Kapitel 7  

 

Oralsex for ham og hende 

 

Oralsex når det er bedst! Kender du alle de gode tips og 

tricks til at give verdens bedste blowjob. Eller at blive slikket 

til den ultimative orgasme? Få idéer og inspiration til nye 

metoder. Slik hende i den 7. himmel og giv ham et blowjob 

han aldrig glemmer. 

 

I dette kapitel lærer du alt om hvordan du udfører oralsex 

og bringer din partner til uanede orgasmehøjder. 

Oralsex er sex udført med mund og tunge på 

kønsorganerne. Oralsex kaldes med et slangudtryk for 

"fransk" eller "et blowjob". 
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Hvis en kvinde modtager stimulering af kønsorganerne 

kaldes det for cunnilingus, mens stimuleringen af 

kønsorganerne på en mand kaldes for fellatio. 

Oralsex har eksisteret lige siden stenalderen. Der er fundet 

urgamle hulemalerier der viser at de også dengang forstod at 

nyde det… 

Skal du give virkelig god oralsex, er det en forudsætning at 

du selv kan lide det. Vis tydeligt at du nyder det, ved at kigge 

direkte på din partner, kom med små frække lyde og fortæl, 

hvor meget du nyder det og at du ikke stopper før han/hun er 

kommet. 

Prøv at følge nogle af vores tips og ideer og lær hvordan 

du bliver god til at udføre jobbet. Og det er med oralsex som 

med alt andet i livet, hvis man er god til et job slapper man 

mere af, nyder det mere, gør det hyppigere og kan udføre det 

bedre. 
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Langt de fleste kvinder elsker at blive slikket. Faktisk viste 

vores undersøgelse at hele 87% virkelig nyder det når deres 

partner bruger tid på at slikke og ved hvordan han skal bringe 

hende den fylde nydelse. 

For de fleste kvinders vedkommende, er det bydende 

nødvendigt at blive slikket på klitoris gennem længere tid for 

at opnå klimaks. Og det kan variere fra alt mellem få minutter 

til helt op til en halv time. Det kan være hårdt for din nakke 

og tunge, så find en stilling, hvor du også kan slappe af, mens 

du gør det. 

Alle piger er forskellige, også forneden, så start altid med 

at udforske hende. Nogen piger har en meget lille klitoris der 

kan være næsten umulig at finde, andre en stor som du på 

ingen måde kan overse. Der er også stor forskel på hvor 

følsom en fisse er, så forsøg dig lidt frem, start blidt med at 

kysse og kæle med fingrene inden du flytter munden derned. 

Ved at undersøge hende, viser du også, at du interesserer 

dig for hendes fisse, og det er meget vigtigt at en kvinde føler 

at manden kan lide hendes fisse som den er, da hun ellers ikke 

kan slappe tilstrækkeligt af til at opnå sin orgasme. 

Der er desværre en del kvinder der ikke tror de ser godt 

nok ud dernede… at de er for små, store, skæve, rynkede. At 

farven er for lys, mørk eller at de nok smager grimt. Alle er 

forskellige dernede præcis ligesom vi er forskellige alle andre 

stedet på kroppen. Men piger! Vores undersøgelse viser at 

næsten alle mænd kan lide deres partners fisse præcis som 

den er! 

  

Der vil altid være tidspunktet på måneden hvor man 

dufter lidt anderledes end man plejer, men så kan man evt. 

bruge lidt glidecreme med smag (vælg gerne den smag du ved 

din partner kan lide). 

Selve klitoris sidder i den øverste del af fissen og vil som 

regel være dækket af forhud. Den kan være svær at se, så 

prøv at sprede kønslæberne og find det punkt, der ligner en 
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knop. Hvis du er usikker på om du har fundet det helt rigtige 

punkt så bed hende hjælpe dig. Hun vil med glæde guide dig 

så du rammer helt rigtigt. Det er meget frustrerende med en 

partner der ligger og roder rundt på må og få og aldrig 

rammer plet! Og det er desværre langt fra alle piger der kan 

lide at fortælle deres partner at han gør noget forkert, da hun 

frygter at såre eller at han bliver sur… så du hjælper din 

partner ved at turde indrømme at du er lidt i tvivl om, hvor 

det er bedst for hende. 

Start altid med at slikke klitoris blidt og langsomt og vær 

meget, meget opmærksom på hendes reaktioner. Du kan med 

fordel forsøge at variere din tungestilling fra bred og afslappet 

så du rammer så bredt et område, som muligt. Det er en rigtig 

god tungestilling at starte ud med, da du ikke overstimulerer 

direkte på klitoris, hvilket kan få den kedelige effekt at hun så 

ikke kan slappe tilstrækkeligt af til at komme. 

 

Næste trin kan så være at gøre din tungestilling smallere 

og mere præcis. I den stilling vil du kunne stimulere hende 

meget intensivt direkte på klitoris og det vil ofte være den 

stilling du vælger at afslutte i. Det er også den stilling der er 

mest behagelig for dig selv og da du jo kan risikere at skulle 

slikke i længere tid er det vigtigt at du også kan holde det ud. 

Undervejs i forløbet kan du så prøve at gøre din tunge helt 

spids og variere mellem direkte slik på klitoris og stimulering 

af skedeåbningen. Husk at de mest følsomme punkter sidder 4 

- 5 cm oppe i skeden så de kan godt nås med din tunge… 

Det er meget forskelligt om pigen ligger helt stille i dyb 

koncentration, eller om hun stønner og vrider og vender sig. 

Begge dele er lige rigtigt og du må endelig ikke tro at hun 

ikke nyder det bare fordi hun ikke stønner højlydt. 

Faktisk har over halvdelen af alle kvinder behov for at 

trække sig ind i sig selv og virkelig koncentrere sig om at nå 

frem til orgasmen, og det virker bare forstyrrende hvis du 
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bryder ind i hendes nydelse med at spørge om hun nu også 

nyder det. 

Hvis pigen ligger på ryggen og du knæler mellem hendes 

ben så prøv at få hende til at variere sin benstilling. Det giver 

en helt anden fornemmelse for hende alt efter om hun ligger 

helt fladt på ryggen eller om hun har bøjede ben. Mange 

kvinder føler at de får en stærkere orgasme når de ligger fladt. 

Når du føler at hun er nået til det punkt hvor der ikke skal 

leges mere, men derimod sættet målrettet ind mod at give 

hende orgasme, er det vigtigt at du bliver ved med at ramme 

det. Næsten alle piger har brug for at blive slikket i en 

ensformig rytme i den sidste del af fasen lige inden de får 

orgasme. 

Når hun får sin fantastiske orgasme, vil du som oftest ikke 

være i tvivl, da langt de fleste piger på det tidspunkt er mere 

end villige og faktisk ikke kan lade være med at stønne, skrige 

og vride sig. Der kan dog, umiddelbart inden orgasmen, være 

ufrivillig sitren og rystelser i kroppen og benene. Det er ikke 

nødvendigvis orgasmen, men et forstadie, så bliv ved indtil 

hun tilkendegiver at hun er færdig. 
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Lige efter hun er kommet, kan du fortsætte med at 

stimulere hende på klitoris, men langt de fleste piger er 

særdeles følsomme lige efter en orgasme, så du skal gøre det 

ultra blidt. Det kan i nogle tilfælde forlænge orgasmen og 

endda føre hende videre til en ny ophidselses-fase, så hun kan 

komme igen. For mange kræver det lidt øvelse, men serie-

orgasmer kan læres – og i kapitel 10 lærer du mere om 

hvordan man kan opnå dette. 

Tips: prøv og nyn en lille melodi mens du slikker hende, 

hun vil tydeligt kunne mærke vibrationerne og det føles 

næsten som en lille vibrator… 

Du kan også slikke i specielle bevægelser. Det kan være alt 

lige fra at slikke hendes navn til ottetaller eller stjerner. 
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Det giver også et dejligt kick for hende hvis du specielt i 

startfasen skifter mellem at slikke og suge blide på både indre 

og ydre skamlæber og klitoris. 

Eller hvad med en varm oplevelse? En kop varm te som du 

tager et par slurke af inden du slikker, har en skøn effekt. 

Eller prøv at smøre lidt Hot Pleasure på klitoris og slik så løs. 

Cool Desire giver den modsatte effekt og har en frisk smag 

af pebermynte. Hvis hun kan lide den kølende fornemmelse 

har det den lille sideeffekt at din næse ikke stopper til. Det 

kan somme tider godt være et problem når man ligger i 

længere tid med næsen i en akavet stilling… 

 

At få et blowjob er den seksuelle ydelse flest mænd 

drømmer om! 

 

Så hvorfor ikke lære at gøre det ordentligt så du kan give 

din partner et blowjob han aldrig glemmer… 

Et blowjob kan foregå på flere måder. I kan ligge ned. Du 

kan knæle, han kan stå eller sidde ned. Den klassiske 69 

stilling hvor I ligger ovenpå hinanden med hovederne hver 

sin vej, er faktisk svær at bruge i praksis. Den er rigtig god 

hvis I begge vil slikke hinanden som en del af sexakten, men 

hvis du vil give dem det perfekte blowjob så lad ham indtage 

en stilling hvor han kan nyde det uden selv at skulle være 

aktiv. 

Du kan ikke blive gravid af et blowjob eller af at sluge 

sæden, men du kan godt få seksuelt overførte sygdomme, 

f.eks. herpes, gonorre og klamydia. Så benyt kondom hvis det 

er med en ny partner. 

Mænd synes det er superfrækt at se en kvinde slikke, 

sutte, kysse og lege med hans pik. Og hvis han mærker, at du 

nyder det, er det dobbelt fornøjelse. Send ham et frækt blik, 

mens du enten lader tungen køre op og ned af pikken eller 

rundt om pikhovedet. 
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Et godt blowjob er fantastisk, men den eneste måde at lære 

det på er træning, træning, træning. Fortæl den heldige, 

udvalgte fyr at du "gerne vil lære at give en fantastisk 

blowjob og om du må bruge ham til at øve sig på?", det er et 

tilbud han næppe vil afslå. 

Luk læberne rundt om pikhovedet og kør pikken ind i 

munden. I begyndelsen kan du tage fat om pikken, og stille og 

roligt slikke op og ned af skaftet. Start med nogle lange, bløde, 

våde slik. Giv ham tid til at fantasere om det, der nu skal ske. 

Stram læberne en lille smule, når du kører pikken ind i 

munden og stram endnu mere, når du tager hovedet tilbage 

igen. Kør frem og tilbage i et stykke tid. Begynd bare stille og 

roligt, men sæt farten lidt op hen ad vejen, men selvfølgelig 

kun i et tempo du kan holde til. Strengen lige bag pikhovedet 

(området hvor pikhovedet og forhuden hænger sammen på 

den side, der vender nedad på pikken) er meget følsom, og 

lader du tungen lege på det område sender du ham til 

himmels! 

Tag godt fat nede ved roden af pikken. Hvis du ikke kan 

rumme hele pikken inde i munden kan du snyde og dreje dine 

fingre rundt om roden. Varmen fra din hånd og din mund får 

det til at føles som om hele pikken er inde. 

Pas på med at tage hårdt fat omkring pikhovedet. Tag 

hellere hårdt fat længere ned. Spørg ham, hvad han kan lide. 

Hvis du vil have ham til at komme hurtigt, så lad din tunge 

glide rundt om pikhovedet og ind i rillen i overgangen. Ved 

den berøring kan de fleste mænd bare ikke bevare kontrollen. 

Mænd tænder på at høre dig smaske. Det hele glider også 

bedre, hvis hans pik er smurt ind i dit spyt. Så smask og støn. 

Mænd kan godt lide tanken om, at de har en stor pik, så hold 

dig ikke tilbage. 

Et blowjob handler ikke bare om at lade tungen glide op og 

ned af hans pik. Mens din ene hånd holder fast om hans pik, 

kan du tage hans ene testikel i munden. Sug blidt og slik 

området omkring testiklerne. Både med munden eller hånden 
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giver det også god gevinst, hvis du forsigtigt trækker i dem. 

Det giver ham også en endnu større rejsning. 

For at give et godt blowjob kan du tænke på at du skal 

"spise" hans penis på samme måde, som du vil spise en pind-

is, nemlig ved at sutte med læberne og slikke med tungen. 

Undgå at bide med tænderne, der er ødelagt meget god sex, 

fordi pigen tror det er en pølse hun skal spise. 

Fugt læberne og saml spyt i munden, lige inden du tager 

penis i munden. Er dine læber og mund tør, så bliver det 

ubehageligt for fyren, ligesom det er ubehageligt for pigen, 

når fyren trænger ind i hende uden at hun er våd nok. Brug 

evt. glidecreme med smag 

Brug din hånd til at onanere ham med, samtidig med at du 

"spiser" hans penis. Der kan jo opstå pladsmangel, når du 

både vil have en hånd om hans pung, den anden hånd på hans 

penis og dine læber om penishovedet. Det er helt i orden at 

prioritere og bytte rundt undervejs. 

Kan du ikke lide tanken om en penis i din mund eller 

smagen og duften af hans penis, så foreslå at I tager et bad 

sammen. Når penis er vasket, kan du sætte dig på knæ og give 

ham et blowjob i badet. 

Overvej om du giver et blowjob fordi han skal nyde det, 

f.eks. som forspil, eller du gør det for at få at give ham 

udløsning? Du kan med fordel bruge forskellige teknikker 

afhængigt af hvad du vil opnå. 

Skal han "bare" have udløsning skal du fokusere på 

gentagelser frem for variation. Alt for meget variation 

ødelægger hans koncentration og rykker ham længere væk 

fra udløsningen. Det er ofte denne form for blowjob du ser i 

pornofilm. Du kan pirre ham ved at stoppe et par sekunder 

når han er tæt ved at komme inden du fortsætter. Med lidt 

øvelse, kan du styre hvornår du har lyst til at han skal 

komme. 

Giver du blowjobbet for nydelsens skyld, så varier hvad du 

gør og giv dig god tid. På samme måde som tidligere 
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beskrevet kan du også nynne for ham mens du slikker. Det 

kan godt være lidt svært så hvis du er nybegynder er det 

klogt at vente lidt med det. Men en lille melodi nynnet i en 

jævn tone 

Lad tungen kilde penishovedet inden du slikker skaftet på 

penis. Tag penishovedet i munden og sug let, mens du 

onanerer ham med din hånd. 

Klem forsigtigt hans pung. Lad penis glide ind i munden 

og sæt trumf på ved at holde øjenkontakten. Egentlig skal du 

bare forestille dig det afsnit af Venner hvor Monica forklarer 

Joey om kvindens erogene zoner "først lidt 1, så 4, 6, 5, så 3, 

så 7 og 2, så 1, 1, 7, 7, 7, 7...aaahhhhhh". 

Fyre er forskellige og du kan være sikker at alle fyre vil 

synes, at der én rigtig og utroligt mange forkerte måder at 

give et blowjob på. Synes du ikke, at du kan få det til at 

fungere, så spørg ham gerne undervejs f.eks. "Kan jeg gøre 

noget anderledes?". Det gør det let for fyren at give et par 

gode råd undervejs. 

Ga' a' gue? Ja gu' ska du sluge! ... eller lad ham komme i 

munden på dig og spyt det ud bagefter, når han ikke ser det. 

Selvom du ikke synes at det sjovt at blive skudt i ganen af sæd 

med 45 km/t, så vil fyren elske dig for det. Et lille tips kan 

være at sørge for han er langt inde i munden på dig når han 

kommer, så du ikke når at smage så meget på det. Det får 

fyren til at føle sig meget maskulin at han kan dominere dig 

på den måde. For en del fyre er det også et spørgsmål om 

dominans at få pigen til at give ham et blowjob. Hun skal jo 

ofte på knæ for at kunne give et blowjob og det kan ses, som 

at pigen underkaster sig fyren. Endnu mere underkastet 

virker pigen, hvis hun sluger hans sæd. Bare rolig, forskerne 

siger at sæd er sundt. 

Hvis du vælger at sluge, så taler vi altså ikke om de helt 

store mængder sæd. En udløsning svarer sjældent til mere 

end en teskefuld væske. Det kan svinge alt efter mandens 

alder, og hvornår han sidst havde sex. Kun én procent af 
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væsken er reelt sædceller. Resten er vand, zink, fosfat, 

bikarbonat og C-vitamin. Og nej, det feder ikke specielt 

meget. Du risikerer max at sluge, hvad der svarer til 10-15 

kalorier. 

Men nu er det her jo ikke en pornofilm du spiller med i, og 

du skal ikke gøre noget, du ikke har lyst til. Du kan også bare 

slutte af med at tage hovedet væk og spille pik på ham til han 

kommer. Det er helt i orden. Du kan også tilbyde, at han må 

sprøjte ud over dine bryster. Igen, handler det om, hvad du 

har lyst til. 

Mange mænd drømmer om deepthroat! 

Udtrykket deepthroat stammer fra den bedst sælgende 

pornofilm nogensinde af samme navn fra 1972. I filmen sad 

kvindens (Linda Lovelace) klitoris langt nede i halsen (deep in 

the throat) og hun kunne derfor kun få orgasme ved at give et 

blowjob og tage hele penis i munden. Indrømmet, nogle 

gange fejler fantasien ikke noget hos producenterne:-). 

Det kræver som regel en del øvelse for pigen at kunne lave 

en deepthroat, fordi hun til dels føler at hun bliver kvalt og 

samtidig skal undertrykke opkast refleksen. De to følelser 

aktiveres på den bagerste del af tungen. 

Kan det ikke lykkes for dig at lave en rigtig deepthroat, så 

kan du stadig give fyren dem samme følelse. Du skal sigte 

hans penis op i din gane. Derved møder fyren modstand (og 

føler det som om han er i bund) og holder du samtidig en 

hånd om hans penis, så ser det for ham, ud som han er i bund. 

 

Nu har du masser af inspiration til at gå i gang med at øve 

dig. Vi er sikre på at din partner vil elsker at du har 

gennemført dette kapitel, måske var det også noget for 

ham/hende. Tag testen og se om du har fået alle de gode tips 

med. 

I næste kapitel er der masser af inspiration til nye 

stødteknikker og ikke mindst det vigtige efterspil. Men først 

skal du lige have de 10 spørgsmål til dette kapitel. 
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1. Hvad kaldes oralsex med et slangudtryk?     

  

A. Det kaldes for Fransk   

B. Det kaldes for en puster   

C. Det kaldes for Hollandsk   

   

2. En vigtig ting når du giver oralsex er?     

  

A. At fyren bruger kondom   

B. At du kan lide at give det   

C. At fyren har slikket dig først   

   

3. Skal alle kvinder behandles ens ved oralsex?     

  

A. Der er stor forskel på hvor følsom en fisse er, så 

start blidt med at kysse og kæle   

B. Kvinder er skabt ens, så alle kan lide det samme og 

det er bare at gå i gang   

C. Start altid med at slikke klitoris før du gør noget 

som helst andet ved oralsex   

   

4. Hvad sker der hvis man overstimulerer klitoris?     

  

A. har kvinden svært ved at komme   

B. kommer kvinden lynhurtigt   

C. får kvinden det dårligt   

   

5. Hvor sidder de mest følsomme punkter i skeden?     

  

A. Omkring urinrøret   

B. Ca. 4-5 cm oppe i skeden   

C. På skamlæberne   

   

6. Hvad er en niogtredser (69)?     
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A. En liggende stilling hvor hun er øverst, og ligger 

med hovedet ved hans fødder   

B. Hun står foroverbøjet med hovedet mellem benene 

og han tager hende bagfra   

C. Begge ligger med hovedet ved den andens 

kønsorgan og udfører oralsex, samtidig   

7. Er der nogen risiko ved at give blowjob?     

  

A. Ja - du kan blive smittet af seksuelt overførte 

sygdomme 

B. Nej - naturligvis ikke. Man kan kun blive smittet 

ved decideret samleje   

C. Ja - du kan risikere at han ikke gider sex bagefter

   

8. Hvordan får man manden til at holde længere ved et 

blowjob?     

  

A. Man viser med sit kropssprog at man ikke gider 

mere   

B. Man varierer den måde man slikker på og holder 

pause når det er lige før   

C. Man spørger om han ikke vil være sød at lade være 

med at komme endnu 

   

9. En af grundene til at mange fyre tænder helt enormt 

på blowjob er     

  

A. Det er meget nemmere end at gøre det selv   

B. Så varer det meget længere inden pigen kommer 

og dermed varer det sjove længere   

C. Det får ham til at føle sig meget maskulin og 

dominerende   

   

10. Kan man sluge sperm?     
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A. Nej det må man ikke 

B. Det er bedst at spytte ud igen   

C. Ja, et er ufarligt at sluge sperm   

   

 

 

Personlige historier 

   

Blowjob 

Jeg har altid haft et antiforhold til blowjobs, hvilket 

skyldes at jeg engang blev tvunget til det ved at blive "holdt 

nede". Dette gjorde at jeg i mange år ikke kunne give 

blowjob. På et tidspunkt havde jeg en partner hvor jeg talte 

med ham omkring mit problem, hvilket gav mig mere tillid 

og lyst til at prøve det igen. Jeg startede langsomt op sådan at 

jeg ikke gav et fuldt blow job i begyndelse men brugte tiden 

på at nusse om hans penis med min tunge og lege med 

penisen og pirre med tungen uden at have hans penis i 

munden. Eftersom jeg blev mere tryg kunne jeg begynde at 

udføre et fuldbyrdet blow job. Jeg var også så heldig at min 

kæreste dengang gav mig så meget selvtillid omkring det at 

give blow job ved at rose mig. I dag har jeg ikke problemer 

med at udføre blow jobs og for mig er mandens penis den 

dejligste slikkepind. 

 

 

Tips og tricks og svar på de 10 spørgsmål til dette kapitel.  

 

Når du slikker din quinde, så brug gerne en lille vibrator 

eller et par fingre i skeden. Du kan også vælge at holde 

tommelfingeren i kanten af anus - ikke indenfor, bare lægge 

et pres. Dette kan bringe hende til nye højder.  
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Prøv og nyn en lille melodi mens du slikker hende, hun vil 

tydeligt kunne mærke vibrationerne og det føles næsten som 

en lille vibrator. 

Glem ikke hans boller, når du giver ham et blowjob. Du 

kan med fordel, slikke, sutte og suge på hans testikler når du 

synes at penis er blevet forkælet nok. Du kan også sætte en 

penisring i silikone med en lille vibrator på penis, så 

vibratoren vender mod hans testikler. Så er orgasmen 

garanteret, og det går sikkert hurtigt, men en quickie har også 

sin charme. 

 

1: Oralsex kaldes med et slangudtryk for "fransk" eller "et 

blowjob". 

2: Skal du give virkelig god oralsex, er det en forudsætning 

at du selv kan lide det.  

3: Der er også stor forskel på hvor følsom en fisse er, så 

forsøg dig lidt frem, start blidt med at kysse og kæle med 

fingrene inden du flytter munden derned. 

4: overstimulerer direkte på klitoris, hvilket kan få den 

kedelige effekt at hun så ikke kan slappe tilstrækkeligt af til at 

komme. 

5: Husk at de mest følsomme punkter sidder 4 - 5 cm oppe 

i skeden så de kan godt nås med din tunge… 

6: Den klassiske 69 stilling hvor I ligger ovenpå hinanden 

med hovederne hver sin vej, er faktisk svær at bruge i praksis.  

7: Du kan ikke blive gravid af et blowjob eller af at sluge 

sæden, men du kan godt få seksuelt overførte sygdomme. 

8: Du kan pirre ham ved at stoppe et par sekunder når han 

er tæt ved at komme inden du fortsætter. Med lidt øvelse, kan 

du styre hvornår du har lyst til at han skal komme.  

9: Det får fyren til at føle sig meget maskulin at han kan 

dominere dig på den måde. 

10: Bare rolig, forskerne siger at sæd er sundt. Kun én 

procent af væsken er reelt sædceller. Resten er vand, zink, 

fosfat, bikarbonat og C-vitamin 
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Kapitel 8 

Stødteknikker og stillinger 

 

Fantastisk sex hver gang! Stødteknikker, stillinger og 

efterspil. Er du kreativ og fuld af idéer i sengen? Tjek din 

idérigdom og få inspiration til nye måder at nyde hinanden. 

Missionærstillingen er god, men der er så mange andre veje 

til den optimale fornøjelse. Lær at få det bedste ud af hver 

eneste stød og stilling og find de teknikker der lige passer dig. 

 

Samleje kan være mange ting. Det kan være helt 

fantastisk, det man slet ikke gider, ugens pligt der skal 

overstås lørdag aften, det man gør når man ikke kan sove, 

forsoningen når man har været uvenner, noget man godt 

gider men alligevel kun bruger 10 min. på af og til, noget man 

gør for at fred for partneren, noget man gør for at glæde sin 

partner og heldigvis kan det også være noget man nyder og 

glæder sig til. 

 

Vi tror på at sex er godt for krop og sjæl. Godt for kroppen 

fordi man får rørt sig på en anderledes måde, det er faktisk 

rigtig god motion, der bliver frigivet endorfiner som er 

kroppens eget smertestillende middel og man får pulsen og 

vejrtrækningen i vejret. Det er godt for sjælen at komme tæt 

på sin partner, at blive rørt ved og føle sig begæret og 

værdsat. Sex er heldigvis også selvforstærkende. Jo mere man 

dyrker det jo mere lyst får man. 

Og når man siger sex så tænker de fleste på samleje. Og 

når man siger samleje så drømmer de fleste om at få orgasme. 

For kvindens vedkommende er det ofte en skedeorgasme 

der står højt på ønskesedlen. Desværre er der kun omkring 

25% af dem der dyrker sex der har prøvet af få den 

eftertragtede skedeorgasme 
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Men det kan for langt størstedelens vedkommende godt 

lade sig gøre, hvis man selv gør en indsats for det. Det kræver  

 

nemlig som oftest mere øvelse og erfaring af opnå en 

skedeorgasme end en klitorisorgasme og mange kvinder 

oplever først en skedeorgasme i en moden alder.  

Løsningen er træning af bækkenbunden (gå tilbage til 

kapitel 1) og dernæst skal man udforske sig selv og finde de 
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punkter i skeden hvor man er mest følsom. Der er særligt 

mange nervetråde lige omkring skedeåbningen. 

Jo bedre man kender sine lystpunkter og jo bedre trænet 

ens bækkenbund er, jo nemmere vil det være at opnå 

skedeorgasme sammen med sin partner.  

Hemmeligheden bag skedeorgasme er nemlig afslapning, 

evnen til at give sig hen, at kunne slippe kontrollen og en god 

dyb vejrtrækning. Mange kvinder har myoser og spændinger 

i skeden, hun har smerter, når manden trænger op og rammer 

hendes livmoder, og det gør, at hun spænder op og lukker af. 

Og jo mere vi spænder op og lukker af, jo mere forhindrer vi 

os selv i at kunne få orgasmer. 

Det kræver tillid og tryghed at åbne en kvinde helt op, for 

hun skal føle sig mødt og elsket for at kunne give helt slip. 

Det kræver også at manden kan holde sin erektion længe nok 

til, at hun kan nå at komme med. Her kan f.eks. en penisring 

hjælpe. Læs mere om det i et senere kapitel. 

Vi anbefaler også at man bruger en rigtig god glidecreme. 

Og man bruger ikke kun glidecreme fordi man ikke er våd 

nok selv, men lige så meget fordi den forstærker følelsen i 

skeden. Glidecremen forhindrer også at der opstår små rifter 

og ømhed. Der skal ikke så meget til før koncentrationen 

forstyrres og hun ikke får sin orgasme. 

Der findes også produkter man kan smøre i og omkring 

skedeåbningen, som forstærker lystfølelsen og øger blodets 

gennemstrømning så det for mange bliver lettere at blive 

stimuleret til orgasme. Prøv f.eks. den populære Lystcreme. 

I et tidligere kapitel fortalte vi om mandens penis og om 

størrelse og tykkelse og om hvor praktisk det er at kvindens 

skede altid tilpasser sig den penis der kommer op i den. 

Manden skal jo helst også have sin udløsning eller 

orgasme og det kræver friktion. Det vil sige gnidninger på 

penis. Det er meget forskelligt hvor hård friktion og i hvor 

lang tid manden skal stimuleres for at få udløsning. 
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De bedste elskere ved, at god sex er et spørgsmål om den 

rette stødteknik. Det er ikke nok bare at pumpe løs for fuld 

skrue indtil han får udløsning. Det vil kun sjældent føre til at 

kvinden når at følge med  

Det gælder om at finde en god rytme og at starte stille og 

roligt ud med små blive stød i skedeåbningen og så dykke 

længere ind efterhånden. Stødene skal også varieres i styrke 

og intensitet. Skeden fungerer lidt ligesom et trykkammer 

hvor de dybe stød presser luften ud og skaber et vakuum, som 

får hende til at føle de lette stød ekstra dejlige. 
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Øv dig i at finde din helt egen rytme. Det kan f.eks. være 

at det fungere godt for dig med 5 lette stød og så et dybt. Eller 

måske er det bedre med 8 lette og 2 dybe. Forsøg forskellige 

kombinationer og der vil helt sikkert være en af dem, der 

føles mest rigtig for dig, og hvor du fornemmer, at du kan 

holde så længe det skal være. Det også vigtigt at hun 

samtidigt bliver stimuleret optimalt.  

 

Det er også en god ide at forsøge sig med at støde i vinkler, 

da du så vil ramme hendes følsomme punkter med meget 

større kraft. Sørg for at vrikke fra side til side, så du rammer 

begge siden af skeden. Der er ikke to kvinder, der er 

følsomme de samme steder, så hvis du har forskellige 

sexpartnere, kan du med fordel forsøge dig med mange 

forskellige vinkler. Dyrker du sex med den samme partner 

hver gang vil du hurtigt finde ud af, hvor hun er mest følsom. 

Du kan også forsøge dig med rotationsstød. Du skal rotere 

med hofterne og underkroppen og svinge fra side til side i 

samme rytme, som du støder ind og ud. Det vil få 
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penishovedet til at cirkle rundt mod hele omkredsen af hendes 

skede. 

Når det er tid til finalen, og den store udløsning, så vil det 

for de fleste mænd være de hurtige, dybe stød, der giver den 

bedste stimulation af penishovedet. Så giv den fuld skrue til 

sidst og forestil dig at du er en slagboremaskine så skal det 

nok ende med en fantastisk orgasme. 

Hvilken stilling er bedst? 

Der kan indtages mange forskellige stillinger når man har 

samleje. Den mest almindelige er "missionærstillingen", hvor 

kvinden ligger på ryggen og manden ligger oven på hende. 

Du kan også prøve "omvendt missionær" hvor kvinden 

ligger på maven, og han ligger oven på og trænger ind i 

skeden bagfra. Han må bevæge sig langsomt, så han ikke 

glider af, men han kan trænge dybt ind og få en intens 

orgasme og hendes G-punkt bliver også stimuleret. Det er en 

meget behagelig stilling for kvinden hvis hun kan lide at være 

passiv i akten. Han kan sagtens række ind og stimulere 

hendes bryster hvis hun tænder på det.   
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Doggy style er også en meget populær stilling og det er en 

stilling mange mænd tænder meget på, da de styrer "slagets" 

gang. Kvinden ligger på alle fire og manden knæler bag 

hende. Man kan få en fantastisk hjælpemiddel i form af en 

"strap" som kvinden får under maven og hvor der er håndtag 

i som manden kan bruge til at trække hende frem og tilbage 

med. Når man benytter sådan en "strap" kan kvinden også let 

ændre stilling og rette sig lidt mere op, hvilket vil ændre 

vinklen markant så man derved får stimuleret flere andre 

punkter også. Uden hjælpemidler, er det også muligt at 

variere hvor meget hun svajer i ryggen og derved ændre der, 

hvor friktionen af penis er. Er han meget veludrustet KAN 

denne stilling godt være svær for hende, men igen kan man 

bløde lidt op ved at lægge sig mere ned. Jo mere ret i ryggen 

hun er – jo mere intenst og overvældende føles det.  
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En anden god stilling er hvis han sidder i skrædderstilling, 

og du skræver over hans skød. Denne stilling kan være super 

romantisk, da der er plads til masser af kys og kærtegn. Han 

kan også sidde på knæ eller med benene udstrakt. I har 

øjenkontakt og er super tætte så det kan blive meget intimt, 

passioneret og følsomt. 

Der er også mange der kan lide at det er kvinden der 

bestemmer rytmen og det gør hun lettest hvis det er hende 

der sidder øverst. Manden ligger fladt på ryggen og hun kan 

så sidde på ham enten med ansigtet vendt mod ham eller også 

omvendt så hun kigger ned på hans fødder. Sidder hun med 

ryggen til, har han udsyn til hendes røv, og en del mænd 

finder denne stilling specifikt pirrende. Der er dog her en 

mangel på intimitet, da det er noget svært at kysse og se 

ansigt imens. Prøv jer lidt frem, hvad der føles bedst. 

 

Hvis begge parter er af den magelige type, så prøv denne 

stilling. Han ligger på siden og hun lægger sig på ryggen i en 

ret vinkel på hans krop. Hendes ene ben fører hun ind mellem 

hans lår og det andet lægger hun op på hans hofte. Hun kan 

også vælge at strække benet og lade ham holde fast i det. Den 

stilling er også god under graviditet (eller hvis maven eller 

maverne er lidt for store af anden årsag…) Hun ligger fladt på 

ryggen og har ikke noget tungt over sig. Hendes benstilling 

kan varieres på mange måder. Man kan se hinanden i øjnene 

hele tiden og hun har let ved at række ned mellem sine ben og 

stimulere enten sig selv eller ham imens han har penis inde i 

hende. Han kan støde både blidt og kraftigt alt efter hvor 

meget han bevæger sine hofter mod hende. 

Det er altid en god ide at prøve sig lidt frem med puder af 

forskellig størrelse og hårdhed. En pude lagt under hoften 

eller måske under nakken, kan gøre en stor forskel. Det vil 

også være svært at på orgasme, hvis man ligger i en meget 

umagelig stilling. Hvis manden er tilbøjelig til at komme lidt 



134 
 

for tidligt, så kan det derimod være en fordel hvis han ikke 

ligger alt for behageligt, så han er nødt til at bruge lidt af sin 

energi på at holde en svær eller anstrengende stilling. 

Prøv også at flytte din partner, så hun får hovedet ud over 

kanten af sengen. Du vil opleve at det kan give hende den 

mest fantastiske orgasme. Blodet løber til hjernen og man 

bliver en lille smule ør og den følelse vil som oftest forstærke 

intensiteten af hendes orgasme.  

 

Efterspillet 

Det er forskelligt, hvad kvinder og mænd er i humør til 

efter sex. Men efterspillet er en vigtig ingrediens i et godt 

sexliv! Selv efter en fantastisk orgasme kan du let komme til 

at føle en afstand til din partner, hvis I bare lægger jer til at 

sove med det samme. Efterspil handler nemlig om nærhed, 

intimitet og kærlighed. Det er især vigtigt for dig som kvinde, 

fordi efterspillet rent psykologisk lagrer sig i din 

langtidshukommelse og påvirker de følelser, du har for din 

partner. 

Efterspillet giver også kvinden en unik mulighed for at 

fortælle ham, hvor højt du elsker ham. En mand bliver altid 

medgørlig, hvis du fortæller ham, hvor god han var i sengen. 

Så er han også mere tilbøjelig til at gøre noget ekstra for dig. 

Derimod skal du absolut IKKE begynde at tale om de 

forbedringer, jeres sexliv måske kan have brug for. Det skal 

du gemme til en anden lejlighed uden for sengen. 

Giv dig god tid med efterspillet - efter et stykke tid kan det 

være, I er klar til anden omgang! Men lad der ikke gå for 

længe, for så kan det være, han falder i søvn. Drop den dybe 

snak, men fortsæt den kælne berøring og lad langsomt 

efterspillet forvandle sig til et nyt forspil. 

Prøv eventuelt at starte dagen med sex! Så er I ikke for 

søvnige til et godt efterspil. Især mandekroppen har brug for 

at være udhvilet, hvis han skal give sig rigtigt hen til 

efterspillet.  
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Det kan være svært at få efterspillet til at fungere, hvis du 

og din partner er diametrale modsætninger, når det kommer 

til behovet for efterspil. Måske er du super frisk og kælen, 

men ofte er han måske det stik modsatte. Det er der rent 

faktisk en fysiologisk årsag til.  

Kvinder er lang tid op at geare op til sex - og lang tid om at 

geare ned igen. Derfor er forspil og efterspil vigtigst for 

kvinder. For en mand er det selve akten, der er vigtig, og efter 

en udløsning er mange mænd simpelthen bare for trætte til 

mere. Blodet har samlet sig om hans nedre regioner, og han 

har produceret en masse energi og varme. Alle de muskler, 

som før var helt spændte, slapper nu fuldstændig af og du kan 

også opleve at han simpelthen falder i søvn. 

Hvis du gerne vil have et efterspil med din søvndrukne 

partner, så lad ham sove i et stykke tid, inden du prøver at 

vække ham blive for at se om han er klar til lidt mere kys og 

kæl eller en ny omgang. 

Et uopfyldt behov for efterspil kan blive et problem, så tal 

om det - uden for sengen. Vælg et tidspunkt, hvor I begge er 

afslappede, og der ikke skal til at være (eller lige har været) 

sex i luften. Forklar ham, at du har det meget skidt med, at 

han falder i søvn med det samme, tager tøj på med det 

samme, tager af sted med det samme eller hvad han ellers kan 

finde på. Fortæl, hvordan du har det, efter I har haft sex. 

Hvad har du brug for? Forklar, hvor godt det ville være for 

dig, hvis han holdt sig vågen. Og hvordan har han det? Måske 

synes han, det er surt, hvis han ikke må sove. Det er 

nemmere at acceptere hinandens behov, hvis I taler ud om 

det. 

Fantastisk sex bliver kun fantastisk hvis begge parter er 

klar til at yde en indsats og er åbne og lydhøre overfor 

hinanden 

Nu har du i altfald alle muligheder for at yde din del til det 

samspil som fantastisk sex er, og du kan jo altid lokke din 
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partner til at læse over skulderen herinde, så skulle der være 

mulighed for en hyggelig aften. 

I næste kapitel gælder det A- og G-punktsorgasmer, de 

fleste mænd elsker at give deres kvinde netop den form for 

orgasme og de fleste kvinder elsker at få dem, så sæt god tid af 

i kalenderen til at afprøve dine nye evner. Men vi skal lige 

teste din viden på de 10 spørgsmål vi har udvalgt til dette 

kapitel. 

 

1. Får alle nemt en skedeorgasme? 

   

A. Ja det er lige så nemt som en klitorisorgasme 

B. Nej det lykkes næsten aldrig 

C. Nej, kun ca. 25 % har prøvet at få en 

skedeorgasme 

 

2. Hvad er ofte skyld i at kvinden ikke kan få 

skedeorgasme? 

   

A. At kvinden ikke slapper nok af og ikke tør give slip 

B. At manden ikke ved hvordan han skal gøre 

C. At hun ikke elsker manden 

 

3. Hvorfor bruge glidecremer? 

 

A. Glidecremen forstærker følelsen i skeden og 

forhindrer at der opstår små rifter og ømhed 

B. Fordi det ellers kan gøre ondt på manden 

C. Kvinden bliver først rigtig våd når hun har opnået 

sin orgasme 

 

4. Når du støder i vinkler? 

   

A. kommer du selv hurtigere og kraftigere 

 



137 
 

B. synes hun du er en bedre elsker 

C. rammer du ofte hendes følsomme punkter med 

større kraft 

 

5. Hvilken stilling er den mest almindelige? 

 

A. Skrædderstilling 

B. Missionærstillingen 

C. Kvinden sidder øverst 

 

6. Hvad er ”doggy style”? 

   

A. Manden ligger på alle 4 

B. Kvinden ligger på ryggen med bøjede ben og arme 

C. Kvinden ligger på alle 4 og manden knæler bagved 

 

7. Er det altid godt at manden ligger behageligt? 

   

A. Ja - det er vigtigt for hans sædafgang og orgasme 

at han ligger behageligt 

B. Hvis manden komme for hurtigt, kan det være en 

fordel, han ikke ligger alt for behageligt 

C. Nej - det er vigtigere at kvinden ligger behageligt 

 

8. Hvad handler efterspillet om? 

 

A. Efterspillet handler om at man kan hvile sig og 

samle kræfter til næste omgang 

B. Efterspillet er kun vigtigt for kvinden. Manden vil 

hellere sove 

C. Efterspil handler om nærhed, intimitet og 

kærlighed 

9. Hvorfor er morgensex ideelt for manden? 

   

A. Så er der chance for at få morgenmad på sengen 
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B. Så behøver han ikke at bruge så lang tid, for han 

skal også skynde sig på arbejde 

 

C. Så er han udhvilet og mere klar også til efterspillet 

 

10. Hvorfor kan man risikere at manden falder i søvn efter 

sex? 

  

A. Der er ikke blod nok til begge hoveder 

B. Blodet har samlet sig i hans nedre regioner og han 

er fuldstændig afslappet 

C. Han gider simpelthen ikke snakke om det 

 

 

Personlige historier 

 

Isterning 

Den mest ophidsende oplevelse jeg har haft var engang da 

min daværende kæreste lod en isterning glide op i min skede 

uden at fortælle mig det. Det var en vildt underlig men også 

dejlig oplevelse. Kan absolut anbefales at prøve dette og så 

have den oppe imens man dyrker sex og bare rolig den 

smelter rimelig hurtig. 

 

Laklagen 

Min kæreste og jeg var på telttur et par dage på Løgismose 

campingplads. En af dagene var det ulideligt varmt og 

eftersom vores telt stod i skyggen og var det køligste, fandt vi 

på at tage alt ud af teltet og ligge os derind på den bare 

plastik-telt-bund. Vi gik stille og rolig i gang med at give 

hinanden massage med en medbragt olie. Det blev hurtigt 

mere intimt og snart fandt vi ud af hvor sjovt sex er på et glat 

plastikunderlag og med en gang olie. Smidigheden var i top 
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og det var virkelig en skøn oplevelse. Siden har vi købt et 

laklagen og behøver nu ikke at tage på telttur.  

 

Ude godt hjemme bedst 

Det var sommer, og for en gang skyld en god sommer i 

Danmark med masser af godt vejr. Jeg havde lige fået en ny 

kæreste og var virkelig nyforelsket. Vi havde været ved 

stranden hele dagen, og da vi sidst på aftenen er på vej hjem 

af, går langs stierne og de grønne arealer. Vi ligger os på 

græsset og kysser – og skal til at have sex for første gang. 

Imens vi ligger der, begynder det pludselig at lugte. Jeg kigger 

til siden og mindre end 10 cm. fra mit hoved ligger der en" 

hundehømhøm". Vi flytter os lidt og fortsætter. Han ligger 

sig på ryggen, og jeg skal til at ride ham, da jeg skal til at 

sætte mig på ham, rykker han sig hurtigt. Han blev generet 

på den ene balle af en tidsel og mellem ballerne var en 

skovsnegl. Vi udbryder i grin og bliver enige om at fortsætte 

derhjemme – hvor vi kunne hygge os uforstyrret. 

 

Stillinger 

Min kæreste og jeg elsker at afprøve nye stillinger men jeg 

vil tilråde forsigtighed. Min kæreste fik en brækket arm ud af 

vores eksperiment. Hun skulle stå på hænder så jeg  sådan 

kunne ”hælde” min pik ind i hende. Det gik godt i ca. 30 sec. 

Så faldt hun sammen og landede så uheldigt på sin arm at den 

brækkede. Nu er vi mere dæmpede når vi afprøve nye 

stillinger. Ofte er det også kun ganske små variationer der 

skal til for at få en helt ny følelse ud af det 

 

Noget der gik galt 

Jeg havde mødt Dennis i byen sidste weekend. Han var 

veltrænet, uimodståelig lækker og så havde han et smil der 

kunne få benene til at smelte væk, under hvilken som helst 

pige. Men det var mig han var interesseret i. Vi faldt hurtigt i 

snak, og endte med at kysse hinanden. Jeg fik hans nummer, 
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og vi aftalte, at jeg skulle komme hjem til ham lørdagen efter. 

Han boede hjemme hos sine forældre, men de var på weekend 

ophold på Fyn, så der var ingen til at forstyrre os. Han havde 

lavet lækker mad, og vi drak en masse vin til. Vi pjattede, og 

der var helt klart meget flirt imellem os. Da vi havde ryddet 

af bordet, løftede han mig op på spisebordet og begyndte at 

kysse mig. Mere og mere intenst. Vi fik hurtig hevet tøjet af 

hinanden, og han begyndte at kneppe mig, mens jeg lå der 

splitternøgen på familiens spisebord. Det var så frækt! Men 

pludselig går døren op ude i entreen, og ind kommer hans 

forældre. De kigger med store øjne, og hans far spørger hvad 

fanden der foregår?! Jeg skynder mig ned af bordet, tager mit 

tøj med mig, og løber ind på badeværelset. Da jeg kommer ud 

igen og vil gå hjem, får jeg kigget på hans mor. Det var min 

gamle klasselærer fra folkeskolen! Hvor pinligt kunne det 

være! 

 

Stillinger 

Alle fyre ser porno og alle fyre siger at de ikke tager skade 

af det. Jeg er single og kommer efter en bytur somme tider 

hjem med en fyr. Det starter som regel altid stille og roligt, 

man skal lige finde hinanden og se hvad man hver især godt 

kan lide. Men når man så komme til selve sex delen, tager 

fanden ved dem og det bliver til en maraton af forskellige 

stillinger. Jeg når knap nok at finde rytmen i en stilling, før 

jeg bliver svunget over i en ny. Efter at have undret mig over 

denne opførsel i noget tid, tog jeg det op med en af mine 

venner. Vi fandt sammen ud af, at det højest sandsynligt 

kommer af at se meget porno. De glemmer lidt at det der 

virker bedst på film ikke altid er det der virker bedst i 

virkeligheden. Når jeg nu tager en fyr med hjem fra byen, får 

han at vide at han har to stillinger til rådighed, så vælg dem 

med omhug. Det giver gerne et lille grin, men bedst af alt 

giver det bedre sex, også fordi jeg ikke taber pusten af at 

skulle svinges rundt hele tiden. 
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Tips og tricks og svar på de 10 spørgsmål til dette kapitel. 

 

Pas på ikke at trække penis ud af skeden under sex. Der 

opstår nemlig et vakuum, ligesom i et trykkammer, og 

nydelsen føles større for hende, hver gang trykket stiger. Når 

penis bryder trykket ved at lukke luft ind, skal I starte forfra 

igen. 

Prøv at presse den ene hånd hårdt mod kvindens underliv 

imens du støder. Det giver hende den vildeste orgasme, når 

alle de følsomme steder er presset ned mod penis.  

Hvis manden ikke hører til de mest veludrustede så skal 

kvinden bare ændre vinklen i forhold til hans krop. Prøv jer 

lidt frem, men typisk passer det, hvis hun lægger sig lidt 

længere ned mod hans fødder. Hun kan også hjælpe med at 

støde så man mødes i en serie bevægelser der nok skal få 

begge parter til at komme i omdrejninger! 

 

1:Desværre er der kun omkring 25% af dem der dyrker 

sex der har prøvet af få den eftertragtede skedeorgasme 

2: Hemmeligheden bag skedeorgasme er nemlig 

afslapning, evnen til at give sig hen, at kunne slippe 

kontrollen og en god dyb vejrtrækning, samt en veltrænet 

bækkenbund.  

3: Og man bruger ikke glidecreme fordi man ikke er våd 

nok selv, men lige så meget fordi den forstærker følelsen i 

skeden. Glidecremen forhindrer også at der opstår små rifter 

og ømhed.  

4: Det er også en god ide at forsøge sig med at støde i 

vinkler, da du så vil ramme hendes følsomme punkter med 

meget større kraft. Sørg for at vrikke fra side til side, så du 

rammer begge siden af skeden.  

5: Den mest almindelige er "missionærstillingen", hvor 

kvinden ligger på ryggen og manden ligger oven på hende. 

6: Kvinden ligger på alle fire og manden knæler bag hende.  
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7: Hvis manden er tilbøjelig til at komme lidt for tidligt, så 

kan det derimod være en fordel hvis han ikke ligger alt for 

behageligt, så han er nødt til at bruge lidt af sin energi på at 

holde en svær eller anstrengende stilling. 

8: Efterspil handler nemlig om nærhed, intimitet og 

kærlighed.  

han skal give sig rigtigt hen til efterspillet.  

10: Blodet har samlet sig om hans nedre regioner, og han 

har produceret en masse energi og varme. Alle de muskler, 

som før var helt spændte, slapper nu fuldstændig af og du kan 

også opleve at han simpelthen falder i søvn. 
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Kapitel 9 

A- og G-punktsorgasmer 

 

Få en orgasme der fylder hele kroppen. Mærk ekstasen 

helt ude fra fingrene, op gennem armene, ud i kroppen og 

helt op i hjernen der koger i en eksplosion, når du får de 

fantastiske A- eller G-punktsorgasmer. Hvor meget ved du 

om dem? Og lær at få dem – oftere! 

 

A og G-punktsorgasmer som nogle kalder sprøjteorgasmer 

kan man læse meget om. Der er mange ting der er rigtige, 

men også en hel del myter, i dette kapitel vil vi prøve at få 

disse på plads. 
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G-punktet først. G-punktet er opkaldt efter en tysk-

amerikansk gynækolog, Gräfenberg. 

Nogen eksperter påstår at der ikke findes et G-punkt, 

grunden til det er nok, at det ikke er et direkte punkt men 

mere et område hvor der er en masse nerver. Man har faktisk 

heller ikke kunnet påvise det ved obduktioner, måske er det 

derfor at en del såkaldt lærde folk ikke tror på det findes. Vi 

tror nu på det, men det kan være rigtig svært at stimulere på 

den rigtige måde, og det kan være meget svært for kvinden at 

slappe nok af. 

 

 



145 
 

På skedevæggen har kvinder det, der hedder Skenes kirtler 

og nogle forskere mener, at det er fra disse kirtler, at væsker 

kommer. Kirtlerne svarer nærmest til den mandlige 

blærehalskirtel hvor der produceres sædvæske. Væsken 

minder også meget om sæd, sådan en anelse klistret og lidt 

mælkeagtig i det. Når man analyserer det, er det også 

sammensat på samme måde som sædvæske, dog uden 

sædceller. 

G-punktet kan variere meget i størrelsen. Hos nogen er 

det på størrelse med en 50 øre, mens det hos andre kan være 

helt op på størrelse med en femmer. Man kan ikke se det når 

det ikke er stimuleret, hvorimod når man er stimuleret, er det 

nemmere at mærke det lidt rillede område, der mest af alt 

føles som en blød valnød. 

Punktet sidder 5-7 cm oppe i skeden, på forvæggen, ud 

mod maven, bag ved skambenet. Lige bagved G-punktet 

ligger urinrøret og det bliver faktisk klemt når G-punktet 

bliver stimuleret og fyldt med væske. Derfor får man tit 

tissefornemmelse når G-punktet bliver stimuleret. En del 

kvinder oplever, umiddelbart inden G-punktsorgasmen 

kommer, en trang til at tisse. Her er det vigtigt bare at give 

slip og lade orgasmen rulle. Vi ved jo, hvor svært det er tisse 

umiddelbart efter sex, når alting er hævet op af ophidselse, så 

nej – hun tisser ikke! 

Tricks: Husk altid at gå på toilettet inden sex, så du VED 

du ikke skal tisse selvom tissefornemmelsen er der.  

G-punktet skal stimuleres med et fast tryk samtidig med 

hurtige bevægelser med fingeren, det er vigtigt det ikke bliver 

for hårdt så det gør ondt, samtidig skal det alligevel være 

kraftigt nok. Fingeren skal ligesom sige kom her, kom her. 

Nogen har stor glæde af at bruge lange- og ringfingeren til at 

stimulere med. Når man bliver ved med den bevægelse længe 

nok, kommer der ligesom nogle "smaskelyde", så er man 

virkelig ved at være på rette vej og det så gælder det bare om 

at blive ved for manden, samtidig med at kvinden skal slappe 
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af og give slip. Det kan godt være hårdt for manden, især i 

starten skal kvinden stimuleres et stykke tid, men her gælder 

det virkelig om at være vedholdende, for manden. At armen 

syrer lidt til, må han leve med. Det er selvfølgelig forskelligt 

hvor hårdt/fast der skal trykkes. Her er det vigtigt at give 

udtryk for hvordan det føles, jo mere lyd kvinden sætter på, 

jo nemmere er det for manden at gøre det rigtigt. 
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Man kan sprøjte uden at få orgasme og få orgasme uden at 

sprøjte, selvfølgelig vil man nok helst gøre begge dele på en 

gang, men igen, det er ikke så nemt til at starte med. Men 

husk endelig at G-punktsorgasmen kan være lige så god uden 

at man sprøjter, man skal ikke måle succesen på hvor meget 

der sprøjtes. 

G-punkts orgasmen er en anden fornemmelse end 

klitorisorgasmen, begge dele er forskellige fra kvinde til 

kvinde, og egentlig også fra gang til gang. G-punktsorgasmen 

er for mange dybere og mere intens, fornemmelsen holder sig 

længere. Det er ofte lettere at komme flere gange på G-

punktet. Når først der er åbnet for sluserne, kan man ofte 

blive ved og ved. Det bliver også nemmere og nemmere at 

komme efterhånden som man kender fornemmelsen. For 

nogle skal der faktisk ikke ret meget til, når det er en partner 

man kender og er tryg ved, så kan nogle ganske få bevægelser 

med fingeren være nok. 

Det med der kommer væske kan virke lidt skræmmende. 

Men som før nævnt er væsken analyseret og det er ikke urin, 

selvfølgelig kan der komme enkelte dråber med ud, men 

urinrøret bliver egentlig klemt af når kirtlerne hæver, så det 

er væske fra kirtlerne.  

Der kan komme lidt eller meget væske, det er ikke et 

succeskriterie hvor meget der kommer, men man skal ikke 

blive forskrækket hvis der kommer virkelig meget, især hvis 

man får flere orgasmer ad gangen. Når jeg siger virkelig 

meget, kan det være op til flere deciliter, ja nogle siger endda 

mere end en liter. Her kan det varmt anbefales at bruge 

underlag, f.eks. et laklagen eller et vådliggerlagen under det 

rigtige lagen. Det er også meget vigtigt at få rigeligt at drikke 

undervejs og passe på når man rejser sig bagefter, mange er 

helt svimle. 

Når man efter den første orgasme, eller det første sprøjt vil 

lege videre, skal man være opmærksom på, at man godt kan 

tørre lidt ud, så selv om der er kommet meget væske kan det 
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være godt at supplere med lidt glidecreme, når man går i gang 

igen. 

Ved almindeligt samleje, den såkaldte missionærstilling 

stimuleres G-punktet ikke ret godt, fordi penis kun lige glider 

forbi, uden at trykke eller stimulere. Han kan dog blot lade 

hovedet glide frem og tilbage i kanten af skeden eller lade 

kvinden løfte benene op på mandens skuldre. I stedet for kan 

man f.eks. som kvinde stå på alle 4 og så lade manden trænge 

ind bagfra, eller manden ligger på ryggen og kvinden sidder 

ovenpå.  

Hvis kvinden selv vil udforske G-punktet er det godt at 

sætte sig på hug og med fingeren stryge bagved skambenet 

med et fast tryk. Det er også rigtig godt at bruge en dildo der 

er krum og dermed er specielt beregnet til G-punktet. Det gør 

det meget nemmere at ramme. 

 

A-punktet er et andet punkt i skeden, der har endnu ikke 

været så meget fokus på. Men dem der har fundet det, er 

begejstrede. Det blev faktisk først opdaget i 1996, af nogle 

forskere der var i gang med at opfinde et middel mod tørhed i 

skeden. 

De fandt ud af at 95% af kvinderne i deres eksperiment 

reagerede ekstremt meget når de blev stimuleret præcis i det 

område. De blev meget mere våde og fik flere og intense 

orgasmer. Kvinderne følte sig mere ophidsede og vedblev at 

være våde selv om de havde fået orgasme. 

A-punktet sidder længere oppe i skeden end G-punktet. 

Du starter med at finde G-punktet, derfra går du længere op 

til du støder på livmoderhalsen, den mærkes som en rund 

næsetip, og derfra går du lidt tilbage igen, punktet er faktisk 

midt imellem g-punktet og livmoderhalsen. Her er et lille glat 

stykke, der er super følsomt. Det er lige her du skal stimulere 

med fingeren, gerne i cirkler skiftevis med og mod uret. 
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Igen er stillingen hvor kvinden bliver taget bagfra rigtig 

god. Man kan også med stort held sætte sig på kanten af en 

sofa, eller sengen, og lade manden knæle foran. 

Her er virkelig et sted hvor øvelse gør mester, selv om det 

ikke lykkes de første gange skal man bare blive ved, det lykkes 

til sidst for de allerfleste, som mand gør du virkelig lykke hvis 

du lige ved hvordan du skal ramme, så bare ud og øv jer 

Manden har også et G-punkt, det sidder ca. 2 cm oppe i 

anus, det kan du læse meget mere om i kapitel 12, analsex 

Nogen gange er det også godt med intens og langsom sex, 

læs vores næste kapitel om tantrasex, her kommer du virkelig 

tæt på din partner. Men lad os lige se om du kan svare på de 

10 spørgsmål til dette kapitel. 
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1. Hvor stort er G-Punktet? 

 

A. Det kan variere, fra "50 øres" størrelse til "5 kr." 

størrelse 

B. Det er på størrelse med en lille kop 

 

C. Det svarer til en lillefingernegl 

 

2. Hvordan føles G-punktet hos en kvinde? 

   

A. Nopret og blødt, som en lille valnød 

B. Som en halv ært - rundt og blankt 

C. Det er ikke så meget et punkt som et område på 

størrelse med en femkrone 

 

3. Hvor sidder kvindens G-punkt? 

 

A. G-punktet hos kvinden sidder som hos manden 

bagtil og kan kun stimuleres ved analsex 

B. Ca. 5-7 cm oppe i skeden, på forvæggen bag 

skambenet 

C. G-punktet sidder foran på livmoderhalsen og kan 

nås af penis under samleje 

 

4. Hvad oplever man ofte før en G-Punktsorgasme? 

 

A. Tissetrang 

B. Grinetrang 

C. Grædetrang 

 

5. Hvordan stimuleres G-Punktet? 

 

A. Hurtigt men forsigtigt 

B. Med blide bløde bevægelser 
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C. Hurtige bevægelser og fast tryk 

6. Kommer der urin når man får en sprøjteorgasme? 

   

A. Ja det er Urin 

B. Nej, det er ikke urin 

C. Det ved man ikke med bestemthed 

 

   

7. Er missionærstillingen egnet hvis man ønsker 

sprøjteorgasme? 

   

A. Ja, da g-punktet jo sidder foran på livmoderhalsen, 

og stimuleres ved samleje 

B. Alle stillinger er lige gode bare der er tale om 

egentligt samleje 

C. Egentlig ikke, g-punktet stimuleres ikke ret godt, 

fordi penis kun lige glider forbi 

 

8. Hvilken type vibratorer er specielt gode til at stimulere 

G-punktet? 

   

A. De meget kraftige 

B. De krumme 

C. De lange 

 

9. Hvad sidder A-punktet? 

 

A. A-punktet sidder længer oppe end G-punktet, midt 

imellem G-punktet og livmoderhalsen 

B. G-punktet sidder på den ene side af 

livmoderhalsen og A-punktet sidder på den anden 

side 

C. A-punktet er endnu ikke dokumenteret så man ved 

ikke helt hvor det sidder 
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10. Hvor sidder mandens G-punkt? 

   

A. Manden har ikke noget G-punkt 

B. Lige under penishovedet 

C. Analt, ca. 2 cm oppe, ved prostata 

 

   

 

Personlige historier 

 

Sprøjteorgasmer 

For nogle år tilbage var jeg single og havde anskaffet mig 

en såkaldt g-punkts vibrator. En aften skulle jeg så teste mit 

nye legetøj og fik mig noget af en overraskelse. Jeg var lige 

ved at få en orgasme men så følte jeg pludselig at jeg skulle 

tisse. Det var en meget anderledes følelse og jeg kunne ikke 

holde tilbage da jeg var så tændt. Bagefter havde jeg det 

meget mærkeligt og syntes det var en underlig oplevelse og 

følte jeg havde tisset i sengen. Det samme skete den 

efterfølgende gang da jeg brugte min G-punktsvibrator. Jeg 

snakkede med nogle veninder om det og fandt ud af at der var 

noget der hed sprøjteorgasme. Jeg blev helt lettet da jeg 

opdagede at der faktisk var et ord for det og det ikke var mig 

som var unormal. Jeg har også sidenhen læst lidt om det på 

nettet har jeg fundet ud af at det slet ikke har noget med tis at 

gøre, men at det faktisk bare er den kvindelig ejakulation. Så 

det er ikke noget at være bange for hvis man op til an 

orgasme føler man skal tisse, det er bare at give sig hen. 

 

A-punkts orgasme 

Den hurtigste orgasme jeg har oplevet, var da jeg mødte en 

mand som vidste at vi kvinder har et A-punkt. Det ville han 

gerne demonstrere for mig, vi tog hjem til ham, smed tøjet og 

jeg lagde mig efter hans anvisning på sengen hvor han satte 
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sig på knæ. Han stak to fingre ind i min skede og efter 20 sec. 

Kom jeg, Det var helt vildt og en fantastisk orgasme. 

 

Tips og tricks og svar på de 10 spørgsmål til dette kapitel. 

 

Hvis du gerne vil give din quinde en G-punktsorgasme, så 

læg hende på ryggen i "fødestilling" med let bøjede ben. 

Masser så med en vis styrke og hurtigt to fingre imod den 

øverste inderside af hendes skede - lige et par cm. oppe - og 

mærk hende eksplodere. 

Bruger du to fingre til stimulere G-punktet, vil du ofte få 

en sprøjteorgasme, når du kommer, hvorimod en vibrator på 

G-punktet (måske alene) oftere giver en tør orgasme - ret 

praktisk. 

G-punktet sidder ikke nødvendigvis i midten, på oversiden 

af skeden - det kan sidde til højre eller venstre, så prøv dig 

frem. Det er der et sted.  

Stillinger såsom Doggy style og bagfra generelt, er gode til 

at stimulere G-punktet. Mandens G-punkt kan stimuleres 

med en lille vibrator. Og så er G-punktet så følsomt, at du 

faktisk kan stimulere det udefra med en kraftig vibrator f.eks. 

mens du har sex.  

 

 

1: G-punktet kan variere meget i størrelsen. Hos nogen er 

det på størrelse med en 50 øre, mens det hos andre kan være 

helt op på størrelse med en femmer.  

2: det lidt rillede område, der mest af alt føles som en blød 

valnød. 

3: Punktet sidder 5-7 cm oppe i skeden, på forvæggen, ud 

mod maven, bag ved skambenet 

4: En del kvinder oplever, umiddelbart inden G-

punktsorgasmen kommer, en trang til at tisse.  
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5: G-punktet skal stimuleres med et fast tryk samtidig med 

hurtige bevægelser med fingeren, det er vigtigt det ikke bliver 

for hårdt så det gør ondt,  

6: Men som før nævnt er væsken analyseret og det er ikke 

urin, selvfølgelig kan der komme enkelte dråber med ud, men 

urinrøret bliver egentlig klemt af når kirtlerne hæver, så det 

er væske fra kirtlerne.  

stimuleres G-punktet ikke ret godt, fordi penis kun lige 

glider forbi, uden at trykke eller stimulere 

8: Det er også rigtig godt at bruge en dildo der er krum og 

dermed er specielt beregnet til G-punktet.  

9: A-punktet sidder længere oppe i skeden end G-punktet.  

10: Manden har også et G-punkt, det sidder ca. 2 cm oppe i 

anus.  
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Kapitel 10 

 

Tantrasex 

 

 

Kvinder kan komme mange gange i træk – men kan 

mænd? Kontroller din orgasme og få magt over din 

seksualitet. Mmmm! Oplev nydelsen ved tantrasex og giv din 

partner multiple orgasmer. 

  

Tantrasex er Østens teknik til at bibeholde kærligheden i 

sex. Gennem tantrasex kan du lære dig selv og din partner at 

nyde sex så længe i har lyst og energi. 

Ordet tantra er opstået fra "tan"- at strække, udvide og 

"tra"- at bevare. Tantra stammer fra Indien og betegnede 

oprindeligt et religiøst system, der forsøgte at helliggøre de 

erotiske aktiviteter og glæder i stedet for at underkende dem. 

 

I dag bliver tantra ikke brugt i religiøs sammenhæng, men 

i stedet som forskellige teknikker for god sex. Tantrafilosofien 

samler sig om den erotiske forening af hinduguden Shiva og 
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hindugudinden Shakti, som hinduer tror førte til skabelsen af 

hele universet. Mænd opfattes som billeder på Shiva og 

kvinder af Shakti. 

I tantra siger man at manden er som ild og kvinden er som 

vand. Ilden brænder let, men går lige så let ud. Vandet 

derimod tager tid, før det bliver varmt, men det holder også 

på varmen.  

Det samme gælder for de seksuelle energier. Manden 

tændes hurtigt, men bliver også hurtigt tilfredsstillet. 

Kvinden tager tid før hun bliver varm, men hun forbliver til 

gengæld varm længe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inden man begiver sig i kast med tantrisk sex, er det 

nødvendigt at få bugt med nogle myter om sex og aflægge 

nogle seksuelle vaner. Specielt i vesten har næsten alle den 

opfattelse at sex kun er vellykket når manden har en stærk og 

ikke mindst langvarig erektion og, at begge skal ende med at 

få en kraftig orgasme. I tantrisk sex er det meningen af 
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ophidselsesniveauerne skal stige og falde mange gange, 

stilhed og minimal bevægelse under sex er vigtigere end 

kraftige stød. Det gælder i stedet om at frembringe en salig 

energiudbredelse i hele kroppen. 

Det er en god forberedelse til tantrasex at gå i bad, inden I 

er sammen. Men undlad at tage deodorant eller parfume på 

efter badet. Det er vigtigt at de sexdufte, din krop naturligt 

udskiller, ikke overdøves. Efter badet anbefales det at I er 

nøgne sammen, gerne i en dæmpet belysning med stearinlys. 

Når man dyrker tantrisk sex er det meget, meget vigtigt at 

man har øjenkontakt med den elskede. Sæt jer tæt sammen 

med ansigterne vendt mod hinanden og start med at 

synkroniser jeres vejrtrækning. Når I begge føler jer klar og i 

balance, så åbner i øjnene og ser ind i hinandens øjne. Det er 

simpelthen meningen af du skal forsøge at forbinde dig selv 

med din elskede via jeres øjenkontakt. 

Denne øvelse skal altid udføres i stilhed. Det er vigtigt, at I 

ikke bliver distraheret og lyde, så derfor er det også et must at 

I altid sørger for at slukke mobiltelefoner og andet teknisk 

udstyr inden I går i gang med at udforske hinanden. 

Det er også vigtigt, at man gør en indsats for at skabe den 

rette stemning. Det kan være en god idé at dyrke tantrasex et 
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andet sted i huset end man normalt har sex. Det kan f.eks. 

være i stuen hvor man så lægger tæpper og puder på gulvet 

og skaber en dejlig elskovsrede, hvor man kan udforske 

hinanden i fred og ro. Forsøg at forvandle et gammelkendt 

værelse til noget nyt og smukt, som giver jer en følelse af 

magi og mystik.   

Selve det at dyrke tantrasex, kræver meget stor tillid 

mellem jer og mange oplever, at man føler sig meget sårbar 

og åben. Følelsesmæssig tillid til partneren opstår lidt efter 

lidt, så typisk vælger man ikke at dyrke tantrasex med en 

fremmed partner. 

 

Den normale seksuelle akt kan opdeles i fire faser:  

Første fase er forspillet. Generelt sker der det, at manden 

får en erektion og kvinden bliver våd. 

Anden fase er opladningen af de seksuelle energier. Selve 

den seksuelle akt. Vejrtrækningsrytmen, pulsen og 

blodtrykket forhøjes og generelt er der en følelse af spænding 

i kroppen. 

Tredje fase er orgasmen. Den opbyggede seksuelle energi 

spredes fra kønsorganerne til hele kroppen. Manden 

ejakulerer og oplever en oftest meget kortvarig nydelse i form 
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at orgasmen, inden ejakulationen dræner hans seksuelle 

energi. Hvis kvinden også opnår at få sin orgasme, vil hendes 

energier også drænes men slet ikke i samme omfang som 

mandens. Kvinden vil ofte være i stand til at fortsætte og få 

flere orgasmer. 

Sidste fase er afmatningen. Kroppen falder til ro og 

bevidstheden, der oftest går tabt under orgasmen, vender 

tilbage. Manden er klar til at sove mens kvinden er klar til 

mere tæt samvær. 

Den tantriske elskov adskiller sig fundamentalt fra den 

"normale". Tidsmæssigt er den længere og den kan let føre til 

adskillige orgasmer, både for manden og kvinden.  

Den første fase er naturligvis vækkelsen af det seksuelle 

begær, hvor lysten til at elske fremkaldes. 

Anden fase inkluderer forspillet. Og det er meget vigtigt at 

der bruges meget, meget lang tid på forspillet. Det dur ikke 

med 5 minutters kys og kæl - Der skal mere til. Mindst en 

halv time og meget gerne en time eller mere, så I kan nyde 

hinanden og hun får tid nok til at aktivere sine energier og 

derved få større udbytte. 
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Efter forspillet kommer naturligvis den seksuelle akt. Det, 

der her adskiller den tantriske elskov er, at tantrikerne har 

erfaret, at orgasmen og ejakulationen ikke er en enhed, men 

at disse kan adskilles. Det betyder, at der ikke er nogen 

tvungen afslutning af den tantriske elskov. Da manden ikke 

ejakulerer, men derimod ophober sine seksuelle energier i 

kroppen, kan elskoven fortsætte så længe som de elskende har 

lyst.  

Med tantra bliver sex meget mere flydende i stedet for at 

være delt op i forspil, samleje og i bedste fald også et efterspil. 

I tantra er man sammen for at være sammen – ikke for at 

arbejde sig til et punkt! 

Den "normale" orgasme begrænser sig til den fysiske 

krop. Den tantriske orgasme derimod, spreder sig til hele dit 

væsen, både fysisk, emotionelt og mentalt. Den giver en 

følelse af tilfredsstillelse på alle planer af dit væsen. Når 

manden har lært at kontrollere sin udløsning, og det dermed 

følgende tab af energi, vil han opleve at energien i stedet for 

at forsvinde, løber op gennem rygsøjlen og udvider hans 

bevidsthed og nydelse.  

Og hvordan kan manden så lære at få orgasme uden 

udløsning? 

Det kræver en hel del træning af bækkenbunden men alle 

kan lære det. Dog skal man være helt klar over lige fra 

starten, at det kommer til at tage tid. Det er ikke noget man 

kan træne sig op til på et par dage. Det tager uger eller 

måneder. 

Som vi har nævnt i flere tidligere kapitler har både mænd 

og kvinder en PC muskel og vi har også været inde på at man 

bør træne den. Når manden ønsker at træne sig til at få 

orgasme uden af få udløsning så må han i gang med at finde 

og træne sin PC muskel. 

Første skridt: prøv at stoppe strålen når du tisser. Det er de 

muskler du bruger for at stoppe strålen du skal have fat i, og 

det er vigtigt at du virkelig fornemmer, hvordan du får fat i 
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de rigtige muskler. Når du har fundet musklerne (og det er 

ikke vigtigt om du kan stoppe strålen helt eller ej) så skal du i 

gang med at træne. 

Øvelse: Knib sammen I 10 sekunder og slap derefter af I 10 

sekunder. Tag 3 sæt af denne øvelse og hold så en kort pause. 

Næste skridt: Knib sammen i 5 sekunder, slap af i 5 

sekunder og gentag dette 10 gange. Hold en kort pause. 

Dernæst skal du forsøge at holde dit knib I hele 30 

sekunder og derefter slappe af I 30 sekunder. Dette gentages 3 

gange. 

Dette er en god start. Og når du mester det, skal du 

gradvist gå op i antal gentagelser og øve dig i at holde dit knib 

længere. Det er meningen af du skal kunne ende op med at 

kunne holde dit knib i 100 sekunder og når du er i stand til 

det, vil du opleve at du kan bruge teknikken til at holde din 

udløsning tilbage. 

Disse øvelser kan du jo lave alle steder og til hver en tid, 

det der er vigtigt er at du HUSKER at gøre det. Det hjælper 

ikke, hvis du laver øvelser én gang om ugen, nej de skal laves 

hver dag og gerne flere gange om dagen. 

 

Multiple orgasmer. Hvad er det og hvordan kan jeg få 

dem? 

Mange tror at det betyder at få mere end én orgasme 

under et samleje eller i forbindelse med anden sex. Men det er 

ikke tilfældet. 

Det at være multiorgastisk betyder, at du får flere 

orgasmer i en serie hurtigt efter hinanden. De kommer meget 

tæt og der er ikke mere end højst 1 minut imellem hver 

enkelt orgasme og oftest meget mindre. 

Alle orgasmer er ikke nødvendigvis lige intense. 

 

Hvordan man bliver multiorgastisk! 

Damer er langt mere kendt for at være multiorgastiske end 

mænd, fordi de ikke har behov for nær så lang 
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restitueringsperiode mellem hver orgasme. Og når de får 

orgasme er de i et specielt "orgasme mode" der bevirker, at de 

fortsat er ophidsede også efter orgasmen, i modsætning til 

mændene, der efter orgasmen er udtømt og ikke klar til mere 

lige med det samme. 

Når en pige onanerer, vil hun ret hurtigt lære teknikken 

og være i stand til at få en ny orgasme ret hurtigt efter den 

første. Hun skal fortsætte med at stimulere sig selv, og hvis 

klitoris er for følsom kan hun stimulere indirekte via skede, 

mellemkød, anus eller bryster. 

Onani er vejen frem. Det er bydende nødvendigt at kende 

sig krop og dens reaktioner, hvis man vil gøre sig håb om at få 

multiple orgasmer. 

Når du onanerer skal du stimulere dig selv lige til grænsen 

af orgasme. Så tager du et øjebliks pause, fortsæt i et lidt 

roligere tempo, får dig selv til grænsen igen, hold pause og 

fortsæt så i et endnu roligere tempo. 

Gentag processen til du ikke kan holde igen mere og tillad 

dig selv at komme. Hver gang du laver denne øvelse skal du 

forsøge at holde igen lidt længere og efter et stykke tid vil du 

opleve, at du selv kan styre hvornår du ønsker at komme. 

Når manden har lært at holde igen lige inden sæden 

begynder at stige op i røret, kan han holde spændingen på at 

højt niveau. Og når man har lært teknikken og kan balancere 

der lige på grænsen, vil det være muligt at opleve multiple 

orgasmer. 

Tantrasex giver fantastiske oplevelser, prøv det af med din 

partner, eller brug elementer af det når der er tid til lidt 

ekstra, den intense følelse af samhørighed forplanter sig helt 

ind i hverdagen 

Men der er mange måder at eksperimentere på, læs vores 

næste kapitel om legetøj i sengen og få en helt ny 

indgangsvinkel til leg i sengen. Her er de 10 spørgsmål til 

dette kapitel. 
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1. Hvad betyder tantra? 

 

A. At man tænder røgelsespinde mens man har sex 

B. At strække og udvide tiden 

C. At man har sex i en bestemt slags tøj fra østen 

 

2. I Tantrasex er mænd og kvinder som? 

 

A. Venus og Mars 

B. Lys og mørke 

C. Ild og vand 

 

3. Kraftige stød er en vigtig del af Tantrasex? 

   

A. Ja man skal dog huske at variere dem 

B. Ja det er altafgørende 

C. Nej, stilhed og minimale bevægelse er vigtigere 

 

4. Noget af det vigtigste i Tantrasex er? 

 

A. Øjenkontakt 

B. Rent sengetøj 

C. At få orgasme 

 

5. Tantrasex dyrkes bedst? 

   

A. Når man skal reparere på sit forhold 

B. Når man lige har mødt hinanden 

C. Når man kender hinanden godt og har tillid til 

hinanden 

 

6. Hvor mange faser er der i tantrasex? 

   

A. Man når kun til forspillet 

B. 3 ligesom almindelig sex 
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C. Det er en lang flydende oplevelse 

 

7. Kan manden lære at få orgasme uden at få udløsning? 

   

A. Ja hvis han træner sin bækkenbund 

B. Nej det er umuligt 

C. Nogen mænd kan 

 

8. Hvordan kan manden træne sin bækkenbund? 

 

A. Ved at øve sig i at stoppe strålen når han tisser 

B. Går i fitness centret og træner med håndvægte 

C. Lægger sig på ryggen og masserer testiklerne i 10 

minutter hver dag 

 

9. Hvad betyder det at være multiorgastisk? 

 

A. At få flere orgasmer på en uge 

B. At få flere orgasmer på en aften 

C. At få flere orgasmer i hurtig serie 

   

10. En god øvelse til at få multiple orgasmer er? 

 

A. At onanere lige til grænsen og så stoppe et kort 

øjeblik, igen og igen 

B. At få orgasme hver dag 

C. At onanere sammen før samlejet 
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Personlige historier 

 

Tantra 

Da jeg havde været sammen med min kæreste et par uger 

spurgte jeg ham hvad det for nogle rystelser han af og til 

havde mens jeg gav ham oralsex. Det var jo ikke udløsning 

for der var ingen sædafgang. Han fortalte at han havde været 

på tantra kursus og at han nu kunne have mange orgasmer 

før han lod sig selv få udløsning. Det betød at han kunne 

holde til at dyrke sex meget længer end før, så det nyder jeg 

godt af. 

 

Styret sædafgang 

Min elsker og jeg nyder meget at han har lært 

Tantramassage. Han kan kunsten at styre sin sædafgang, 

hvilket for ham betyder, at han får en hel del orgasmer som vi 

begge nyder. Jeg nyder hans orgasmer dobbelt, da det betyder 

at jeg selv også kan nå at få orgasme op til flere gange, inden 

han lader sig selv "komme" med sædafgang. Det kan 

anbefales! 

 

Indvendig massage 

Min første gang med en mand der havde lært Tantra var 

meget speciel. De fleste mænd kan næsten ikke vente med at 

få gang i selve samlejet, men han gav sig god tid til først at 

massere mig over hele kroppen,  hvor han kun af og til, 

ligesom tilfældigt strejfede min fisse. Til sidst var jeg lige ved 

at eksploderer af nydelse. Han lagde mig så på ryggen, satte 

sig på knæ og førte så stille og roligt sin pik ind i mig, han 

brugte så den til at give mig indvendig massage, hvilket var et 

helt nyt og anderledes. Jeg fik en svimlende orgasme, ja jeg 

fik flere inden han selv fik udløsning. Det var god sex….. 

 

Orgasme uden at komme 
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Snakkede en aften med mine veninder om hvordan deres 

kæreste "kommer" og min formodning viste sig at være 

rigtig. Jeg har haft to kærester, den ene kom ret hurtigt når 

først at han fik pikken ind i mig. Den anden kæreste kunne 

blive ved, han fik orgasmer… ja orgasmer, det var der ikke så 

mange af veninderne der troede, at fyrene kunne. Vi var alle 

enige om at når fyrene "kommer" så har de sædafgang, men 

denne fyr kunne noget. Det var også meget lækkert for mig, 

for jeg kunne nå af få flere orgasmer før han "kom". Kan man 

spørge en fyr på en date om han kan det med af få orgasmer 

uden at "komme" neejjj det kan man vist ikke. 

 

Tips og tricks og svar på de 10 spørgsmål fra dette kapitel.  

 

Tag tantrasex alvorligt! Prøv det kun hvis du virkelig vil 

og tro på det - på den måde får du den rette indlevelse og 

føling med din partner.  

Tantrasex handler om kærlighed i nuet. Når du dyrker 

tantrasex kan du nyde din partners fulde nøgenhed, lugte din 

partners sved og smage alle din partners safter. Helt som 

naturen har skabt os! 

Når man, f.eks. ved tantramassage, trænger ind i manden 

analt og stimulerer prostata/mandens G-punkt, får I en 

stærkere samhørighed f.eks. da manden forstår hvordan det 

føles at blive penetreret og indtaget. Det er den fuldstændige 

og ultimative åbenhed, og kan give de vildeste orgasmer, når 

tilliden er på plads.  

 

 

1: Ordet tantra er opstået fra "tan"- at strække, udvide og 

"tra"- at bevare 

2: I tantra siger man at manden er som ild og kvinden er 

som vand. Ilden brænder let, men går lige så let ud. Vandet 

derimod tager tid, før det bliver varmt, men det holder også 

på varmen.  
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 3: stilhed og minimal bevægelse under sex er vigtigere 

end kraftige stød.  

4: Når man dyrker tantrisk sex er det meget, meget vigtigt 

at man har øjenkontakt med den elskede.  

5: Selve det at dyrke tantrasex, kræver meget stor tillid 

mellem jer og mange oplever, at man føler sig meget sårbar 

og åben. Følelsesmæssig tillid til partneren opstår lidt efter 

lidt, så typisk vælger man ikke at dyrke tantrasex med en 

fremmed partner. 

6: Med tantra bliver sex meget mere flydende i stedet for 

at være delt op i forspil, samleje og i bedste fald også et 

efterspil. 

7: Det kræver en hel del træning af bækkenbunden men 

alle kan lære det. Dog skal man være helt klar over lige fra 

starten, at det kommer til at tage tid. Det er ikke noget man 

kan træne sig op til på et par dage. Det tager uger eller 

måneder. 

8: Første skridt: prøv at stoppe strålen når du tisser. Det er 

de muskler du bruger for at stoppe strålen du skal have fat i, 

og det er vigtigt at du virkelig fornemmer, hvordan du får fat 

i de rigtige muskler 

9: Det at være multiorgastisk betyder, at du får flere 

orgasmer i en serie hurtigt efter hinanden.  

10: Når du onanerer skal du stimulere dig selv lige til 

grænsen af orgasme. Så tager du et øjebliks pause, fortsæt i et 

lidt roligere tempo, få dig selv til grænsen igen, hold pause og 

fortsæt så i et endnu roligere tempo. 
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Kapitel 11 

 

Legetøj i sengen 

 

 

Bruger du legetøj til at krydre dit sexliv? Hvad findes der 

egentlig af hjælpemidler? Med legetøj bliver stemningen 

endnu mere intens og kun fantasien sætter grænsen. 

Kan man f.eks. få en lille vibrator til at sætte på tungen, en 

ekstra penis med i sengen eller en ring der sørger for at han 

holder længere og kommer stærkere og vildere? 

Guide til det bedste legetøj til piger, fyre og par. 

  

I dette kapitel lærer du om de forskellige typer legetøj der 

findes på markedet, du får råd om, hvad der er godt at bruge i 

de forskellige situationer, så du kan føle dig godt rustet til at 

kaste dig ud i at eksperimentere, hvad enten du er single eller 

har en partner at lege med. 

Der er rigtig meget forskelligt legetøj på markedet, så det 

er lidt af en jungle for nybegynderen at finde rundt i. For 

hvad er mit behov? Hvordan er kvaliteten og hvad kan de 

forskellige ting? 
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Generelt må man sige at kvaliteten heldigvis er rigtig god 

på langt det meste legetøj, der er i handlen i de danske 

butikker. Specielt det legetøj der sælges via dildoparties har 

en høj kvalitet, da det jo skal kunne holde til langt mere end 

legetøj der kun bruges privat. Til et dildoparty bliver der 

hevet og trukket, brækket og vredet i det mange gange på en 

aften og det skal det jo kunne holde til. 

Xtase-skolen har konstateret, at der er over 75% af alle 

danskere i alderen 18 - 52 der har mindst 1 stykke legetøj 

liggende i skuffen. 

Og lige omkring 35 % har mere end 4 forskellige stykker 

legetøj! 

Desværre er danskerne ikke nær så tilfredse med deres 

sexliv, som mængden af legetøj kunne tyde på. Over 40% 

føler, at de mangler inspiration eller ikke får indfriet deres 

lyster, når de har sex med deres partner. 

Selvfølgelig er det helt naturligt at sex i en stresset 

tilværelse med job, børn og mange andre forpligtelser ikke 

kan være ligeså hedt og hyppigt og fantastisk som det var i 

starten, da man var nyforelskede. 

Men her er det så at legetøjet kommer ind i billedet. 

At sidde til dildoparty eller gennemsurfe nettet sammen 

med partneren for at finde noget, der ser interessant ud, er for 

mange næsten ligeså spændende, som det er at bruge det 

bagefter. 

Det har vi nemlig også lavet en undersøgelse af og her er 

tallene desværre ikke så høje, som man skulle tro. 

Alt for meget legetøj for lov til at ligge ubrugt (eller måske 

brugt en enkelt gang uden større succes) i skuffen og det er 

rigtig synd. Det er i sagens natur ikke muligt at prøve 

produkterne før de tages med hjem, så det er vigtigt at 

gennemtænke formålet og egne præferencer inden man 

beslutter sig.  
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Så læs videre her og se, hvordan du får fuldt udbytte at det 

legetøj du allerede har i skuffen eller, hvad du mangler for at 

tilfredsstille dig selv, din partner eller jer begge to på én gang! 

For har man først brugt tid og energi på at finde sit 

favoritlegetøj, så bliver man ganske afhængig af det.  

Det meste legetøj er beregnet til at tilfredsstille kvinderne 

og de kan så enten bruge det alene eller deres partner kan 

bruge det på dem. Lange de fleste mænd tænder på at bruge 

legetøj sammen med deres kvinde. 

 

 

 

Det mest almindelige spørgsmål vi hører fra kvinder når vi 

er ude og afholde dildoparty er: Hvad vil min partner ikke 

tænke, når jeg kommer hjem med en dildo? Han bliver 

garanteret sur og tror, at han ikke er god nok mere… 

Men hvis vi spørger mændene, er det nu ikke sådan det er. 

Tværtimod, de kan som regel godt lide legetøjet og ser det 

ikke som en konkurrent. Dels tænder de ofte meget visuelt og 

kan derfor lide at se deres partner bruge legetøjet, dels synes 

de det er sjovt at lege sammen med tingene. Man behøver jo 

ikke at komme hjem med den største og mest naturtro dildo 

man overhovedet kan finde. Det er en god ide at starte med 

nogle af de ting, der ikke er så naturtro, hvis man er lidt 

usikker på hvad ens partner synes. Mange ting er gode til at 

pirre og nusse med, det er en rigtig god start. 



172 
 

Og for lige at lave et lille "sidespring", er det mest 

benyttede ord for sexlegetøj som nævnt dildoer. Og der er i 

virkeligheden ikke ret mange dildoer involveret i folks sexliv. 

Langt de fleste "dildoer" er i virkeligheden vibratorer af en 

eller anden form, størrelse og farve.  

Men fælles for dem alle er at de vibrerer og at det er disse 

vibrationer der sammen med tryk eller pres giver en 

fantastisk fornemmelse i kroppen.  

Her kommer en lille oversigt over det mest populære 

legetøj i 2020 og hvordan du bruger det. 

Små vibratorer: De kan bruges til klitoris stimulation, 

stimulation af både hans og hendes erogene zoner samt 

penismassage og massage på bollerne. De findes i alle 

udformninger alt lige fra delfiner og kaniner til den uskyldigt 

udseende læbestift vibrator eller den lille frække vibrator, der 

er nærmest ligner en mascara! De kan have en eller flere 

styrker, en del har helt op til 30 forskellige styrker og de kan 

være med batterier eller genopladelige. 

Og lad os bare med det samme lige fortælle lidt om 

forskellen på legetøj der bruger batterier kontra det legetøj 

der oplades via et usb kabel. 

Hvis dit legetøj bruger batterier, skal du selvfølgelig altid 

have friske batterier i skuffen. Det er ikke sjovt at din vibrator 

går død lige når du er ved at nå klimaks. Du vil også opleve at 

styrken gradvist bliver svagere efterhånden som du bruger 

vibratoren, da batterier ikke holdes styrken lige til det sidste. 

Det er tilgengæld meget smart at man kan tage batterierne 

UD efter brug. Hvis du f.eks. vil have din vibrator med på 

ferie er det praktisk at den ikke pludselig begynder at ligge og 

vibrere i kufferten! 

De genopladelige produkter lader typisk op på en times tid. 

Du skal selvfølgelig have dem liggende fremme et eller andet 

sted imens, men det er til at komme om ved for de fleste. De 

holder styrken rigtig godt, men problemet er så at de går død 

helt uden varsel! Og når den først er gået død for strøm kan 
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du jo ikke bare lige skifte batteri i den og så er den klar igen. 

Nej, den skal lade op et godt stykke tid før den har fået så 

meget power, at du kan begynde at bruge den igen.  

Så om du er til batteri eller genopladelige vibratorer er et 

temperaments spørgsmål. Jeg kan anbefale at man har en af 

hver… det er altid træls at gå ned på udstyr! 

 

Nogle siger at de synes deres vibrator larmer. Det er 

desværre umuligt at lave en helt lydløs vibrator. Jo mere 

fancy den er og jo flere vibrations styrker den har, jo mere 

lyd har den. 

Hvis du er meget generet af det så må du skrue lidt op for 

musikken imens. Men når du først har fundet din 

yndlingsmodel og oplevet hvordan den flere gange har bragt 

dig til orgasmens tinder, kan du blive helt ophidset og lysten 

af lyden, så den pludselig bliver en positiv del af legen.  

Og er det en vibrator med flere forskellige hastigheder vil 

du hurtigt lære nøjagtigt hvilken lyd du skal høre før det 

bliver rigtig godt. 

De modeller der er lavet af hårdt plastmateriale larmer 

typisk mere, end de der er fremstillet af silikone. Om du 

vælger en dyr eller en billig model er helt op til dig og din 

smag, du vil kunne opnå en fuldt ud ligeså god effekt og 

orgasme med en billig model. 

De lidt større vibratorer er beregnet til at stimulere de 

forskellige punkter i skeden. Og her finder man et utal af 

forskellige modeller, i alle farver, faconer, materialer. De 

findes med mange forskellige vibrationer. Men igen vil vi 

anbefale at du vælger en enkel model til at starte med. Gerne 

en af dem der har trykknap i bunden, da det er meget let at 

styre. 

Hvis har en bagoverbøjet livmoder, så skal du ikke vælge 

en vibrator i et hårdt materiale, da den kan gå ind og ramme 

din livmoder så det gør ondt. Vælg i stedet en blød og bøjelig 

type, som vil du få meget mere fornøjelse af. 
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Generelt skal du tænke på, når du vælger din vibrator, at 

de glatte modeller stimulerer mindre i skeden end de modeller 

der har riller, dubber eller andre udformninger på skaftet. 

Og da det for de fleste er svært at få den eftertragtede 

skedeorgasme anbefaler vi altid at man vælger en model der 

er god til at stimulere alle de spændende punkter i skeden. 

Nogen af de allermest populære modeller er udformet med 

en opadbøjet spids, en såkaldt G-punkt vibrator. Og den kan 

altså noget sådan en bandit. Hvis du gerne vil have hjælp med 

at finde dit G-punkt, så får du mest ud af at vælge en type 

med et stort "hoved", eller spids, så du lettere kan finde G 

punktet. Når du først er helt sikker på, hvor du skal trykke så 

kan det være at du vil få mere fornøjelse af en at de typer med 

mindre hoved, så du får de skønne vibrationer placeret direkte 

på det helt rigtige sted… uhm… 
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Et andet godt stykke parlegetøj er de små bullets der ofte 

har meget kraftige vibrationer. De kan dels bruges overalt på 

kroppen til de erogene zoner, men de er også helt fantastiske 

til at bruge under sex. Her er det dog bedst at vælge den 

model der har ledning og fjernbetjening. Det er ikke så let at 

styre den, hvis den er oppe i skeden… Men hvis du derimod 

har fjernbetjeningen i hånden, mens han er oppe i dig, kan du 

let styre den og begge parter vil kunne mærke og nyde de 

dejlige vibrationer… 

Trådløse produkter er blevet meget populære og her er det 

vigtigt at du vælger et i en god kvalitet. Du skal også være 

klar over at det ikke er lydløst når det vibrerer, så hvis du har 

en fantasi om at tage dit æg op i skeden når du skal til moster 

Olgas 70 års fødselsdag og lade din partner styre 

fjernbetjeningen, så tænk lige over hvilken situation du 

befinder dig i og om du tænder på det eller om det ville tænde 

dig helt af at andre kan høre at du har gang i en vibrator. Især 

træstole at sidde på, kan være uheldige, hvis et trådløst æg 

vibrerer imod dem.  

Men når det er sagt så virker det meget frækt og erotisk og 

det tænder de fleste mænd helt vildt, at det er dem der kan 

kontrollere partneren. Et ordentligt trådløst æg har en god 

rækkevidde på ca. ti meter. 

Et andet stykke legetøj som er mindst ligeså populært som 

vibratorerne er penisringen! Der findes et utal af forskellige 

typer ringe i mange materialer. Men fælles for dem alle er, at 

de skal sættes ned over penis hvor de så i større eller mindre 

grad presser blodet ud i penis og holder det der, så hans 

erektion bliver stærkere og hårdere, han føles større og han 

kan holde længere inden han får udløsning. 

Det er de færreste kvinder der kan nå at få en 

skedeorgasme på under 8 minutter og så er det en rigtig god 

hjælp med en penisring. 
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Fordelen med en ring er nemlig at det er godt for begge 

parter. Han kan holde længere, han bliver større, han føler sin 

orgasme mere intensivt. Og han vil helt sikkert også kunne 

lide synet af sin penis når den er ekstra stor og flot! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringen sættes typisk helt ned om roden på penis. Det kan 

være nødvendigt at fjerne lidt hår hvis han har mange, da det 

kan gøre ondt at få ringen af og på. De fleste ringe er meget 

elastiske og kan udvides meget og er nemme at få af og på, 

men der findes også typer der er faste og enten skal rulles 

forsigtigt på eller som skal købes i den rigtige størrelse for at 

passe. 

Brug ikke glidecreme når du sætter din penisring på, da 

den så vil kunne smutte af undervejs.  

Hvis man vælger en af de typer ringe der også har en 

klitorisstimulator på, så vil hun nyde det ekstra meget. De 

kan fås både med og uden vibrator. Her er det vigtigt at vælge 

den type der passer til hendes behov. Hun kan måske ikke lide 

meget intensiv stimulation på klitoris så vælg den type hvor 

der bare er en lille silikone tap der rammer hende. Men kan 

hun lide mere kraftig stimulation så vælg en af de gode 

kraftige ringe med en ordentlig vibrator. 

Den lille vibrator kan også tages ud og benyttes til 

stimulation andre stedet på kroppen. 
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Men fælles for alt legetøj gælder det, at man er nødt til at 

eksperimentere en hel del inden man finder det der passer 

bedst til netop jer og jeres behov. 

 

 

Hvis et stykke legetøj ikke lige har den ønskede effekt 

første gang man bruger det, så prøv at læg dig/jer i en anden 

stilling, hold legetøjet på en anden måde eller spørg vores 

ekspertpanel. Måske har vi netop det lille fif du/I har brug 

for, for at få det til at blive en fantastisk oplevelse at bruge 

legetøj. 

Tips og tricks: 

De helt store vibratorer med kugler eller perler indeni kan 

være helt fantastiske til at give hende en orgasme hurtigt. 

Vælg gerne den type der også har en klitorisvibrator på. 

Denne type er også rigtig god til at stimulere penis. Læg penis 

mellem perlerne og den lille vibrator og nyd følelsen af at 

være omsluttet af kraftige vibrationer og roterende 

bevægelser 

Når du benytter sexlegetøj er det vigtigt at du opbevarer 

det korrekt og sørger for ordentlig hygiejne. 



178 
 

Sexlegetøj skal ALTID afvaskes efter brug. Brug bare 

lunkent vand fra hanen, og hvis du føler det skal være ekstra 

rent anbefaler vi intimsæbe eller en spritgel der fjerner alle 

bakterier. Men så længe du ikke deler dit legetøj med andre, 

er det ikke nødvendigt at vaske det med andet end varmt 

vand. Vi anbefaler dog, at du altid rengør anallegetøj med 

desinficerende spritgel efter brug.  

Sexlegetøj skal enten lufttørre eller aftørres med en 

fnugfri klud, f.eks. et gammelt viskestykke, inden det lægges 

væk. Det må ikke være fugtigt når du lægger det i skuffen, og 

det må endelig ikke indeholde rester af sekreter eller 

glidecremer. Batterier skal fjernes fra legetøjet hvis du ved, du 

ikke skal bruge det igen inden for ganske få dage, da 

batterierne ellers kan lække og afgive batterisyre og det 

ødelægger din vibrator. 

Legetøj der er fremstillet af silikone må der ikke benyttes 

silikone baserede cremer til, da de to typer silikone opløser 

hinanden. Brug altid vandbaseret glidecreme til dit legetøj. 

Eller gerne den fantastiske combi creme Duo Gel der 

indeholder en ganske lille smule silikone, lige nok til at få den 

til at glide helt fantastisk men ikke nok til at skade dit legetøj. 

Kære mænd, lad nu være med at købe en kæmpe dildo 

eller vibrator til jeres partner! Der er INGEN grund til at den 

skal være stor. Vælg gerne en lille eller mellemstor vibrator, 

det føles meget, meget rarere for hende. Den er jo ikke lige så 

fleksibel som jeres penis og det er en helt anden oplevelse.  

Større er ikke altid bedre! Og det gælder jo også for jeres 

penis! Lær i stedet at bruge den rigtigt. Så får hun meget 

mere nydelse.  

Brug aldrig sukkerholdige produkter såsom sodavand eller 

syltetøj i dine lege. Det må ikke komme i intimområderne, da 

det danner grobund for en alvorlig svampeinfektion. 

Der findes selvfølgelig meget andet end lige vibratorer og 

penisringe. F.eks. er der udviklet mange spændende produkter 
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der er beregnet til analt brug, og dem fortæller vi meget mere 

om i næste kapitel. 

Piske, reb og andet sm udstyr har også sit helt eget kapitel, 

hvor du kan blive meget klogere på brugen af disse.  

Øvelse: sæt dig alene eller sammen med din partner og 

surf lidt rundt på nettet og tjek de forskellige sider med 

sexlegetøj. Vælg 3 forskellige modeller hver som I kunne 

tænke jer at prøve. Og aftal så at I prøver et nyt stykke legetøj 

om måneden (eller ugen) I kan skiftes til at vælge hvilket 

stykke legetøj det skal være. Og nu er det tid til de 10 

spørgsmål om sexlegetøj. 

 

 

 

1. Hvor mange har sexlegetøj i skuffen? 

   

A. Ca. 25 % 

B. Ca. 75 % 

C. Ca. 50 % 

 

2. Kan mænd lide at se kvinder lege med sexlegetøj? 

 

A. Kun hvis det ikke er deres kæreste 

B. Nej for de bryder sig ikke om sexlegetøj 

C. Ja for de tænder ofte visuelt 

 

3. Hvilke fordele har vibratorer med riller eller knopper? 

   

A. De riller eller knopper der er på vibratorer er kun 

ment som udsmykning. 

B. Riller/mønstre/knopper stimulerer bedre og mere 

effektivt 

C. Det er for at vi skal købe flere forskellige da vi 

visuelt tænder på forskellige farver og mønstre. 

 



180 
 

4. En vibrator med opadbøjet spids bruges til? 

 

A. til G-Punktet 

B. analsex 

C. af manden 

 

5. Hvad kan de små ”bullet” vibratorer også bruges til? 

   

A. De kan være oppe i skeden samtidig med penis. 

B. De bruges af kvinden til klitoris stimulation mens 

penis er oppe i hende 

C. De bruges på kroppen til de erogene zoner. F.eks. 

ved massage. 

 

6. Hvor stor rækkevidde har et godt trådløst æg? 

 

A. Det virker på 100 meters afstand 

B. Det kan kun bruges når I er i samme rum 

C. Et trådløst æg har en god rækkevidde på ca. 10-20 

meter. 

 

7. Kan mænd holde længere når de bruger en penisring? 

 

A. Det forlænger ikke men giver manden men mere 

intens nydelse. 

B. En penisring kan få manden til at holde en smule 

længere. 

C. En penisring kan forlænge op til 3 gange. 

 

8. Efter brug skal dit sexlegetøj? 

   

A. rengøres med vand og intimsæbe 

B. puttes i opvaskemaskinen 

C. sprittes og skoldes 
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9. Er en stor dildo bedre end en lille? 

 

A. Nej størrelse er ikke afgørende 

B. Ja - jo større jo bedre 

C. Det kommer an på hvor stor manden selv er 

 

10. Hvordan kickstarter du snakken om sexlegetøj? 

 

A. Du brokker dig over manden til veninderne 

B. Du køber et pornoblad 

C. Du afholder et dildoparty 

 

 

Personlig beretning fra forfatteren: Som sælger af erotisk 

legetøj havde jeg engang den oplevelse at mit postbud (som jo 

vidste hvad jeg solgte og som tidligere havde købt et par ting 

af mig) passede mig op på gaden, hev sin mobiltelefon frem, 

stak den helt op i næsen på mig og viste mig glædestrålende 

en fin lille billedserie af sin penis hvorpå der sad den sidst 

indkøbte penisring. Han var helt i ekstase over billederne og 

over hvor fantastisk stor og flot hans penis var blevet! En 

oplevelse udover det sædvanlige, men dejligt at se, at det 

havde gjort ham glad… det er jo hele formålet med legetøjet. 

Ekstra tips: Hvis du/I er nybegyndere på området vil vi her 

fra Xtase-skolen anbefale at I booker et dildoparty enten med 

en gruppe veninder eller med jeres partner og et par andre 

gode venner. Det er oftest ganske gratis og kan give endnu 

mere inspiration til sexlivet og det er helt sikkert 

underholdende… 

Som nævnt er analsex emnet i næste kapitel, både med og 

uden legetøj, mange finde det måske ulækkert, men som med 

mange andre ting, kan det være rigtig godt, når man ved 

noget mere. 
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Glidecreme 

Jeg boede for nogle år tilbage sammen med min veninde 

der på daværende tidspunkt havde en kæreste der ofte 

overnattede. En aften jeg ikke var hjemme skulle de så rigtig 

have gang i den. Inden legen gik helt i gang gik hendes 

kæreste ud på badeværelset for at hente deres glidecreme. 

Han kom så ind til hende og påførte ham selv cremen og 

nåede at sige "uhh det skal nok blive godt det her". Kort efter 

begyndte han dog at skrige for fuld kraft. Min veninde 

stirrede forundrende på ham og tændte lyset for at se hvad 

der var sket. Derefter opdagede hun at hendes kæreste stod 

der med glimmer udover hans penis. Han var åbenbart 

kommet til at tage MIN bodylotion med glimmer i stedet for 

glidecremen. Uheldigvis kommer jeg hjem og opdager at de 

står nøgne i køkkenet mens de begge skriger "glimmer, 

glimmer" og plasker med vand for at få det af. Behøver jeg 

sige at det var MEGET pinligt for både mig og dem og der gik 

lidt tid før vi alle tre igen kunne hænge ud sammen.  

 

Legetøj 

Første gang jeg skulle tage legetøj med i sengen var jeg 

meget nervøs for hvordan min kæreste oprindelig ville 

reagere selvom vi havde talt om det tidligere. Har man det 

som jeg havde det dengang kan jeg varmt anbefale at man 

vælger en lille vibrator til at begynde med i stedet for 

eksempelvis en dildo. En lille vibrator fylder ikke så meget og 

jeg brugte den til både at stimulere mig selv og ham med. Vil 

man gøre det lidt ekstra pirrende for ham så kan jeg absolut 

anbefale at hun lægger sig på sengen og leger med sig selv 

foran ham uden at han må deltage "nok se ikke røre". Denne 

leg vil få ham helt op i gear og her vil en vibrator være en stor 

hjælp for hende, da man så har et redskab at lege med ;).  

 

Min første klitoris-orgasme 
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Jeg var 14 år, stadig jomfru og havde aldrig prøvet sex eller 

lign. Lige indtil den dag jeg flydte 15 år. Jeg fik en dildo i 

fødselsdagsgave af mine veninder (som var ældre end mig, og 

derfor havde mere erfaring med sex og legetøj). Jeg tror lidt 

de gav mig den, for at drille mig, for jeg synes jo det var mega 

flovt! Men efter noget tid hvor den havde ligget i skuffen, 

tænkte jeg at det vel ikke kunne skade at prøve den. De sagde 

jo alle sammen, at den var fantastisk! Jeg var alene hjemme 

den aften, tog noget af min mors massageolie, og førte den 

stille op i min skede. Det føles egentlig meget rart. Jeg tændte 

for vibratoren, som stille begyndte at vibrere oppe i mig, og 

samtidig på min klit. Det var vildt rart! Efter nogle minutter, 

hvor jeg langsomt havde øget hastigheden på vibratoren, 

begyndte det nærmest at sitre i mit underliv. Det var en vildt 

dejlig følelse, jeg rystede og efter kort tid, begyndte jeg at 

kunne mærke nogle sammentrækninger ’dernede’. Jeg var 

helt færdig bagefter, men havde samtidig den dejligste følelse 

i kroppen. Det var ikke sidste gang, jeg brugte min lyserøde 

dildo! 

 

Sexlegetøj/opbevaring: 

Jeg boede i en studielejlighed for mig selv, og en søndag 

havde jeg haft store rengøringsdag, og det indbefattede også 

sexlegetøjet, som efter at have været blevet vasket var lagt til 

tørre på henholdsvis stue og køkkenbord på viskestykker da 

pladsen var lidt trang. På et tidspunkt da jeg var ved at være 

færdig ville jeg gå ned med skrald, i lejligheden ved siden af 

var en meget ung (17-18 år) pige ved at flytte ind så jeg hilste 

pænt på hende og moren som var på vej op af trappen. Da jeg 

selv var på vej op igen, spørger moren mig om de ikke må se 

hvordan jeg havde indrettet min lejlighed, for at få ideer, og 

det måtte de selvfølgelig. Jeg havde bare lige glemt hvad der lå 

til tørre rundt på mine borde :-) Men de kom ind, og hold op 

som de kiggede, hvilket jeg egentlig godt forstår :-) Jeg fik 

sagt noget i stil med "Nårh ja, jeg har lige haft 
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oprydning/rengøringsdag", de kiggede hurtigt færdig, og så 

så jeg dem sjovt nok aldrig rigtig igen :-) 

 

Legetøj i sengen  

Jeg elsker sex legetøj...! Jeg synes det er en dejlig måde, at 

krydrer sit sex liv på. Mange har den fordom, at det kun er 

’voksne’ mennesker der bruger sexlegetøj, fordi deres sexliv 

er ved/allerede er gået i stykker. Men sådan har jeg det slet 

ikke. Jeg elsker at bruge glidecremer med forskellige smage til 

blowjob på min kæreste. Vi har mange forskellige penisringe 

både med og uden vibratorer. Jeg har en del små klitoris-

vibratorer, som han bruger på mig under forspillet. Vi har 

også nogle manchetter, en lille pisk og en øjenmaske. Vi 

bruger selvfølgelig ikke alt sammen på én gang, men engang 

imellem tager vi noget af det frem, for at gøre sexen lidt 

anderledes end den var i går. Jeg synes det er sindssygt frækt, 

at variere sit sexliv lidt engang imellem. 

 

Tips og tricks og svar på de 10 spørgsmål til dette kapitel. 

 

Prøv evt. at giv din dildo et blowjob imens din partner ser 

på - det ser frækt ud, og de fleste mænd tænder på det 

(naturligvis kun lige markere - som enhver anden leg, er det 

allerbedst med måde). Som mand kan du også lige slikke på 

din kærestes dildo, hvis du tør. Det giver hende en stor 

tryghed i, at du mener at hendes skede er ren og lækker. 

Meget sexlegetøj er til forskellige formål og brug. Sørg for 

at sætte dig ind i, hvor du netop gerne vil stimuleres og få 

legetøjet til dette formål. Der er dog altid mere 

anvendelighed, med en smule fantasi: Krumme G-

punktsvibratorer er helt sublime til at holde foran kroppen, så 

den krumme næse kommer ind under "forhuden" på klitoris! 

Prøv f.eks. den nye Ice Vibrator… Du fylder vand i 

bakkerne, stiller dem i fryseren til de er helt frosne og så 

skruer du den medfølgende vibrator på og vupti! Så har du en 



185 
 

fræk is-vibrator, du kan stimulere alle de erogene zoner eller 

klitoris med… Ekstra tips: prøv at fryse andet end vand, f.eks. 

piskefløde… den er bare super frækt at blive pirret med en 

frossen fløde vibrator og derefter få slikket fløden af…  

 

Mand: Tænk aldrig på sexlegetøj som en konkurrent - du 

slår jo heller ikke et søm i med hænderne. Legetøjet er det 

værktøj, der kan give din quinde det bedste og mest 

fantastiske knald ever. 

Book eventuelt et gratis dildoparty. Selvom du nu kan 

svare rigtigt på de 10 spørgsmål i dette kapitel, vil du stadig på 

en masse ud af at holde et dildoparty. 

 

1: der er over 75% af alle danskere i alderen 18 - 52 der 

har mindst 1 stykke legetøj liggende i skuffen. 

2:Dels tænder de ofte meget visuelt og kan derfor lide at se 

deres partner bruge legetøjet, dels synes de det er sjovt at lege 

sammen med tingene. 

3: Generelt skal du tænke på, når du vælger din vibrator, 

at de glatte modeller stimulerer mindre i skeden end de 

modeller der har riller, dubber eller andre udformninger på 

skaftet. 

4: Nogen af de allermest populære modeller er udformet 

med en opadbøjet spids, en såkaldt G-punkt vibrator 

 5: De kan dels bruges overalt på kroppen til de erogene 

zoner, men de er også helt fantastiske til at bruge under sex. 

Netop fordi de er så små kan de sagtens være oppe i skeden 

samtidig med hans penis. Og begge parter vil kunne mærke 

og nyde de dejlige vibrationer… 

6: Et ordentligt trådløst æg har en god rækkevidde på ca. ti 

meter. 

7: Fordelen med en ring er nemlig at det er godt for begge 

parter. Han kan holde længere, han bliver større, han føler sin 

orgasme mere intensivt. Og han vil helt sikkert også kunne 

lide synet af sin penis når den er ekstra stor og flot! 



186 
 

     8: Sexlegetøj skal ALTID afvaskes efter brug. Brug bare 

lunkent vand fra hanen, og hvis du føler det skal være ekstra 

rent anbefaler vi intimsæbe eller en spritgel der fjerner alle 

bakterier.  

9: Der er INGEN grund til at den skal være stor. Vælg 

gerne en lille eller mellemstor vibrator, det føles meget, 

meget rarere for hende. Den er jo ikke lige så fleksibel som 

jeres penis og det er en helt anden oplevelse.  

10: Hvis du/I er nybegyndere på området vil vi her fra 

Xtase-skolen anbefale at I booker et dildoparty enten med en 

gruppe veninder eller med jeres partner og et par andre gode 

venner. 
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Kapitel 12 

 

Analsex 

 

 

Ved du alt der er værd at vide om analsex? Få en ekstra 

dimension ind i dit sexliv. Både manden og kvinden kan have 

glæde af at blive stimuleret analt. Om det bare er et lille strejf 

i åbningen, eller decideret penetration, man skal ikke lade en 

erogen zone gå til spille. Og gør man det forkert – av. Men 

gjort rigtigt – ahhhhh! 

Sport i 2’eren – Bliv verdensmester i analsex. 

 

Analsex er for de fleste et meget hemmeligt og forbudt 

emne, men som så mange andre hemmeligheder virker det 

også spændende og tiltrækkende. 

Der er en sjov dobbelthed i analsex. Mange mænd vil 

rigtig gerne have analsex med deres kvinde, men mener 

samtidig, at blandt mænd er det kun bøsser der har analsex 

eller i det hele taget nydelse af at blive rørt netop bagi. Det er 

egentligt lidt ærgerligt, for det er jo netop 2 - 5 cm oppe bagi 

at mandens G-punkt sidder. 

Det er prostatakirtlen, og hvis man masserer den kan det 

give fantastiske orgasmer for mænd, mange oplever det som 

en meget mere intens orgasme end sædvanlig ejakulation. 

Dette kan også forklares med at der omkring anus og lige 

inden for sidder 10 - 12.000 nerveender, mens der på 

penishovedet "kun" er 4 - 6.000 nerveender.   

Når man vil dyrke analsex er der nogle spilleregler der skal 

overholdes. Først og fremmest skal du kende din partner og 

være tryg ved ham/hende. Du skal være sikker på at når du 

siger pause så bliver der holdt pause osv. Det kan være godt 

selv at vænne sig lidt til at have fingeren oppe i anus inden 

man kaster sig ud i projektet. Vask fingeren, smør lidt 

glidecreme på og leg forsigtigt lidt ud og ind, så du kender 
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fornemmelsen. Prøv det gerne nogle gange, inden du prøver 

med en partner. En rigtig god ide er også at øve sig lidt på 

fornemmelsen med en analplug. Den skal ikke være stor, det 

handler bare om at have fornemmelsen og se at der ikke 

vælter en masse ud når man stille og roligt fjerner den igen. 

 

Analsex er altid bedst når man er forberedt, så man lidt tid 

inden har været i bad og vasket sig godt og grundigt, gerne 

med lidt sæbe på fingeren op bagi, dels for lige at mærke 

fornemmelsen, dels for at være helt sikker på man er ren. Du 

kan evt. bruge en intimdusche for at gøre dig ren. Det er nok 

de allerflestes største skræk at der kommer noget med ud. 

Nogle siger at man kan skylle ud med bruseren, det fraråder 

vi, det kan give for meget tryk opad. Generelt kan man sige at 

der ikke sidder afføring nederst i tarmen, men der er ingen 

garanti for der ikke kan komme lidt med ud på et tidspunkt og 

jo oftere man dyrker analsex, jo flere chancer er der for at 

man lige pludselig oplever det, så må man bare tage det roligt 

og gå ud og vaske sig godt. En anden vigtig ting ved analsex 

er renlighed, husk man må aldrig, aldrig gå fra analsex til 

almindelig sex, det kan godt være de gør det på pornofilm, 
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men det er absolut no go! Det er den sikre vej til at få en 

underlivsinfektion, det er smertefuldt og det har aldrig været 

fremmende for sexlivet. Man må heller ikke tage penis i 

munden bagefter, der er stor risiko for at ende med en 

maveinfektion og det fremmer ikke lysten til at gentage noget 

der ellers har været en succes. Det kan være en rigtig god ide 

at bruge kondom når man dyrker analsex. Hvis der skulle 

komme lidt med ud sidder det på kondomet og ikke på selve 

penis, man(d) er også lidt mere glat når der er kondom på. 

Med kondom sikrer man også at manden ikke får en infektion 

i urinrøret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man starter ikke med analsex. Det kommer når man er 

rigtig varm og liderlig. Der skal varmes godt op og start så 

med at nusse med fingrene eller tungen, rundt om hullet og 

måske lige indenfor. Brug rigtig godt med glidecreme, gerne 

en der er en anelse silikone i. Glidecreme er det allervigtigste 

for en god oplevelse. Når I begge er parate, skal penis ind i 

små ryk, ikke det hele på en gang. Hold et fast tryk mod anus, 
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gerne i ca. 20 sekunder, tryk så fast men blidt til, vent lidt og 

så igen. Hvis man lige vil have lidt ekstra hjælp kan vi 

anbefale at bruge vores Comfortspray, som skal sprøjtes på 

anus hvor den virker afslappende og kølende. Når først man 

er inde kører det rimeligt nemt for de fleste, så pas på ikke at 

trække for langt ud. Lad være med at komme oppe i hende, 

det øger chancen for at der kommer afføring med ud og det 

kan spolere en oplevelse der har været god. Hold straks pause 

hvis det gør ondt, men bliv derinde, efter ganske få øjeblikke 

vil det som regel lette og man kan fortsætte. 
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Man har to ringmuskler. Den ydre og den indre. Når den 

ydre er passeret KAN det føles som om penis rammer mod 

"en mur". Dette vil være den indre ringmuskel, og den skal 

til tider "overtales" lidt mere. Giv tid og fortsæt forspillet. Så 

lukkes der også her op for adgang. 

Hvorfor er det så spændende? En del af det er magten, som 

modtagende er man underkastet, kan kun tage imod og føler 

sig totalt fyldt ud. Det er en fornemmelse der tænder mange. 

Omvendt har den anden magten og er den eneste der styrer 

slagets gang, det tænder også mange. 

Det er også forbudt. De fleste af os er jo vokset op med at 

afføring er ulækkert og der skal vaskes fingre når man har 

været "dernede", det er lidt spændende bare at gøre og røre 

som man har lyst til uden at tænke på, hvad man må og ikke 

må. 

Der er mange muligheder for stimulation når man dyrker 

analsex. Kvinder får f.eks. stimuleret deres G-punkt fordi 

penis har den rigtige vinkel, dvs. peger skråt nedad, så den 

rammer G-punktet. Kvinden har mulighed for at stimulere 

sig selv på klitoris og i skeden med en vibrator eller med 

fingrene. En vibrator i skeden, det kan bare være en lille en, 

er også godt for manden, han kan tydelig mærke 

vibrationerne på penis samtidig. 

Man kan dyrke analsex i mange forskellige stillinger, 

eksperimenter for at finde den der er bedst netop for jer. De 

fleste tror kun det kan lade sig gøre ved at kvinden står på alle 

4 og manden trænger ind bagfra, det er også en god og nem 

stilling at bruge, men der er også andre. Prøv f.eks. "ske-

stillingen" hvor I ligger bag hinanden, det gør det også 

nemmere for den modtagende part at være med til at styre 

tempoet. På den måde ligger I dejlig tæt og kan mærke 

hinandens reaktioner. Missionærstillingen kan bestemt også 

bruges, den modtagende part ligger på ryggen, skyd numsen 

op ved at løfte benene, det er en god stilling fordi man kan 
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holde øjenkontakt og den modtagende part kan røre ved sig 

selv og partneren samtidig. 

Inden man rigtig går i gang med analsex kan det være godt 

at øve med en vibrator. Alle analvibratorer har en såkaldt 

stopklods, således at den ikke kan forsvinde op, men har en 

form for bremse i enden.  Brug aldrig en vibrator der ikke har 

denne form for indbygget stop. Det er til gengæld rigtig godt 

at bruge legetøj der er beregnet til analt brug, bruge aldrig 

ting som gulerødder, stearinlys osv., de gør betydeligt mere 

skade end gavn. Husk også altid at have nyklippede og filede 

negle, så du ikke får lavet rifter. Endetarmens vægge er meget 

tynde så der skal ikke så meget til før der kommer rifter.  

 

 

Mange har erfaringer med anal, gode som dårlige, men 

fælles for rigtig mange af dem er at det er lidt svært og 

ubehageligt at starte, men når det så lykkes er det en super 

god oplevelse som giver meget stærke orgasmer. 

Positive udtalelser vi har hørt: 



193 
 

Man har fået hinanden i en tilstand af ekstatisk nydelse, 

hvor man slipper alle hæmninger og bare mærker det, der er. 

Man bliver mere åben og viser hinanden den største tillid 

Mange flere erogene zoner stimuleres samtidig og 

orgasmen føles så meget kraftigere 

Overgivelsen af kontrol til partneren forstærker orgasmen 

Der er også de negative sider 

Angsten for at man ikke er ren nok eller der kommer 

noget med ud 

Partneren lytter ikke og det kommer til at gøre ondt 

Det er vigtigt at huske at man bestemt ikke er hverken 

bøsse eller biseksuel fordi man som mand kan lide analsex, en 

del mænd nyder faktisk at kvinden enten bruger en finger 

eller en dildo på ham. Det kan være en strap-on eller det kan 

bare være en almindelig analdildo. Der findes i det hele taget 

meget spændende anallegetøj som man kan prøve sig frem 

med, det kan jo bruges på såvel ham som hende. Anallegetøj 

er en god måde at starte legen omkring anus med, for mange 

vil føles det knap så "forbudt" og privat når man ikke bruger 

fingrene. 

Som nævnt kan analsex opfattes som en form for 

dominans. I det næste kapitel vil vi beskæftige os med hele 

spillet omkring det at dominere og at kunne lide at blive 

domineret. Men lige 10 hurtige spørgsmål først. 

 

1.  

2. Har mænd et analt G-punkt? 

 

A. Ja - ca. 2 -5 cm oppe bag i 

B. Ja - det sidder i indgangen 

C. Nej - mænds "G-punkt" sidder i penishovedet 

 

3. Hvorfor er manden mest følsom omkring anus? 

 

A. Fordi han er meget sart omkring anus 
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B. Det er han heller ikke, det er kun bøsser 

C. Der sidder mange flere nerveender end på 

penishovedet 

 

4. Hvad kan du bruge for at gøre dig helt ren indvendig? 

 

A. Stærk sæbe 

B. Bruseren 

C. En intimdusche 

 

5. Er glidecreme altid nødvendigt ved analsex? 

 

A. Ja - glidecreme er det allervigtigste for en god 

oplevelse 

B. Hvis han lige er kommet - og derfor stadig våd - er 

det rigeligt 

C. Når man bliver ophidset, bliver man også våd analt 

 

6. Når penis skal ind? 

   

A. skal det foregå i små ryk med god tid imellem 

B. trykker man(d) bare hårdt til 

C. udvider man først med en passende stor dildo 

 

7. Hvor mange ringmuskler har man? 

 

A. 1 - den der lukker op og i for adgang/afgang 

B. 2 - den ydre og den indre 

C. Ingen - der er ikke noget der hedder en ringmuskel 

 

8. Kan kvinders G-punkt stimuleres gennem anus? 

   

A. Nej - der skal direkte berøring til 

B. Nej - G-punktet kan kun stimuleres ved brug af to 

fingre, en vibrator eller en penis 
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C. Ja - G-punktet er så følsomt, at det også kan 

stimuleres gennem anus 

 

9. Kan man kun dyrke analsex med kvinden stående på 

alle 4? 

 

A. Nej - men det er nemmest i den stilling 

B. Ja - det er den bedst egnede stilling 

C. Nej - det kan man i mange forskellige stillinger 

 

10. Hvorfor er der en stopklods på anallegetøj? 

   

A. For at vise hvor tyk en ting man kan tage 

B. For at indikere at man ikke må komme længere ind 

C. For at det ikke forsvinder op 

 

11. overhovedet dyrke analsex? 

   

A. For at glæde manden 

B. Det er også kun på film folk gør det 

C. Mange erogene zoner stimuleres og orgasmen er 

meget kraftigere 

 

 

 Personlige historier 

 

Analsex 

Personligt har jeg den erfaring at analsex kan gøre rigtig 

ondt, især hvis man ikke lige er forberedt på det. En dårlig 

erfaring med analsex er nok til at man får trauma over det 

resten af sit liv. Jeg har den erfaring med analsex at hvis det 

skal være en god oplevelse for begge parter, så kræver det 

nogle spilleregler. Man skal kunne snakke åbent omkring det 

og vide hvor grænserne går. Mange af dem jeg kender som 

har dårlige erfaringer med analsex skyldes, at de ikke havde et 
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stort tillidsforhold til deres partner. For mig er tillidsforholdet 

et must, analsex med en one night stand er et no-go. Som god 

stilling til analsex vil jeg anbefale stillingen hvor kvinden 

ligger på ryggen med en pude eller dyne under ballerne, så 

hun bliver trukket op med bagdelen. Manden sætter sig så 

foran hende på knæ og kan via missionærstillingen trænge 

ind analt da kvinden ligger højere end normalt og der derved 

er mulighed for indtrængen analt. Stillingen er specielt god 

da jeg selv kan slappe helt af i kroppen og samtidig have 

øjenkontakt med min partner og derved skabe større 

tillidsbånd. 

 

Mandens G punkt 

Når det kommer til mandens anus, så er det et faktum at 

hans g-punkt er placeret i dette område. Mange mænd har et 

ambivalent forhold til deres g-punkt, da de ser sig selv som 

bøsser hvis nu de syntes det er rart at få stimuleret deres g-

punkt. Personligt har jeg erfaret at det er et spørgsmål om at 

han en gang har tillid nok til kvinden til at afprøve det. Første 

gang jeg gav en mand en g-punkts orgasm var under sex, 

hvor jeg stille legede med en finger (husk glidegel) omkring 

hans anus og meget langsomt lod fingeren lege omkring 

åbningen. Aldrig har jeg oplevet en fyr få så voldsom en 

orgasme før. Han lå og rystede og bagefter måtte han 

indrømme at han aldrig havde oplevet noget så intenst før. 

Har man ikke lige lyst til at bruge en finger til dette så findes 

der også udmærkede anallegetøj der er produceret så dette 

kan bruges i stedet for fingeren... 

 

 

Min første oplevelse med analsex 

Kæresten og jeg havde snakket om analsex et stykke tid, 

men jeg skulle lige have vendt og drejet den i hovedet, hvad 

nu hvis noget gik galt, afføring, smerter osv. Jeg gik på nettet 

og læste lidt om emnet, så købte jeg en buttplug og legede lidt 
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med den for mig selv når jeg var i bad, eller lige havde været 

på toilettet, også for at se "om der var noget på", om man så 

må sige. Da jeg følte mig sikker, og havde lysten en søndag, 

stillede jeg glidecreme, buttplug og massageolie på bordet, og 

kæresten forstod hentydningen :-) Vi havde en fantastisk 

søndag, hvor jeg fik taget min 2. mødom på en dejlig og 

afslappet måde, det skal så også siges at det tog HELE 

søndagen, og jeg var en lille smule øm dagen efter, men det 

var det værd :-)  

 

Analsex – min første gang 

Jeg har hørt mange skrækhistorier fra mine veninder om 

analsex. Det havde gjort sindssygt ondt, fyren var alt for hård 

og voldsom, og der havde været afføring på hans pik bagefter, 

hvilket var SÅ pinligt og ulækkert – alt sammen ting de 

havde fortalt mig, og frarådet mig nogensinde at prøve det. 

Jeg så en fyr i en overgang, han var vildt fræk, og han kunne 

tænde mig på få minutter. Jeg var hjemme hos ham en 

mandag aften. Jeg havde det røde, men havde fortalt ham det, 

så han ikke havde forhåbninger om sex. Og det var helt fint 

med ham, han ville gerne bare ligge og putte med mig. Men 

da vi havde ligget tæt sammen i nogle timer, og var begyndt 

at pille lidt ved hinanden, kunne jeg simpelthen ikke holde 

mig tilbage længere. Han havde gjort mig så tændt bare ved 

at ligge og røre ved mig, og han gør det hver gang! Men 

eftersom jeg havde det røde, spurgte han, om han måtte tage 

mig bagfra. Jeg sagde at han fandeme skulle være forsigtig 

(tænkte stadig lidt på pigernes skrækhistorier), og han lovede 

at tage det stille og roligt. Vi fandt noget glidecreme, og han 

stak langsomt sin pik op i mig. Det var ret stramt, og det 

gjorde en lille smule ondt. Men ikke mere end at jeg sagtens 

kunne holde det ud. Efter noget tid, begyndte det at være 

mere behageligt, og til sidst gav han den rigtig gas – og jeg 

nød det! Det var en vildt fed oplevelse, og at han var så sød og 

forsigtig, gjorde det endnu bedre. Hvis bare alle tøser fik 
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sådan en fed oplevelse første gang, som jeg gjorde, så tror jeg 

bestemt der var flere der ville snakke positivt om det. 

  

Tips og tricks og svar på de 10 spørgsmål fra dette kapitel. 

 

Jo flere erogene zoner du tager i brug, jo lettere får du 

orgasme. Har du "udstyret" til det, så prøv at bruge flere 

vibratorer på een gang: I skeden, analt og evt. på klitoris. 

Eneste ulempe er, at du kommer efter ganske få sekunder! 

Husk på at du har relativt god plads bagtil. Det er lige 

omkring ringmusklen at der er strammet til. Derfor skal du 

være opmærksom på størrelsen/omkredsen på vibratorer og 

også din partners penis, der hvor musklen er - ikke i spidsen.  

Kan ikke siges for tit. Brug aldrig nogensinde det samme 

legetøj i skeden som analt. Heller ikke selv om det er vasket 

grundigt. Og har I haft analsex, så gå aldrig direkte over til 

almindeligt samleje. Bakterierne får frit løb og en grim 

underlivsbetændelse er en meget mulig effekt.  

 

1: Det er egentligt lidt ærgerligt, for det er jo netop 2 - 5 

cm oppe bagi at mandens G-punkt sidder. 

2: Dette kan også forklares med at der omkring anus og 

lige inden for sidder 10 - 12.000 nerveender, mens der på 

penishovedet "kun" er 4 - 6.000 nerveender.   

3: Du kan bruge en intim dusche til at gøre dig helt ren 

indvendig. 

 4: Brug rigtig godt med glidecreme, gerne en der er en 

anelse silikone i. Glidecreme er det allervigtigste for en god 

oplevelse.  

5: Hold et fast tryk mod anus, gerne i ca. 20 sekunder, tryk 

så fast men blidt til, vent lidt og så igen. 

6: Man har to ringmuskler. Den ydre og den indre.  

7: Kvinder får f.eks. stimuleret deres G-punkt fordi penis 

har den rigtige vinkel, dvs. peger skråt nedad, så den rammer 

G-punktet.  
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8: Man kan dyrke analsex i mange forskellige stillinger, 

eksperimenter for  

på spørgsmål 9: Alle analvibratorer har en såkaldt 

stopklods, således at den ikke kan forsvinde op, men har en 

form for bremse i enden.   

10: Mange flere erogene zoner stimuleres samtidig og 

orgasmen føles endnu kraftigere og meget intens.  
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Kapitel 13 

 

Erotiske magtlege 

 

Myter og virkelighed. Hvorfor og hvad du skal gøre og 

lade være med at gøre når vi taler om at dominere og at blive 

domineret. Lær om udtryk, metoder og veje til at få helt nye 

dimensioner ind i dit sexliv. 

 

Først lidt om hvad udtrykket "Erotisk Magtlege" dækker 

over. 

Mange tror at S/M dækker over en masse med at slå eller 

blive slået, gerne så blodet flyder. Det er nok i virkeligheden 

den mindste del af det.  

Sadomasochisme defineres af Xtase-skolen som sex 

mellem voksne mennesker, hvori der indgår dominans og 

underkastelse og hvor begge parter er enige om det!  

S står for Sadisme, hvilket kendetegnes ved seksuel lyst 

eller passion til at være dominerende eller styrende i et ellers 

ligestillet, erotisk forhold. Opkaldt efter Markis de Sade. 

M står for Masochisme der karakteriseres ved den 

seksuelle lyst eller passion til at være den underkastede i 

et erotisk forhold, der i det daglige er ligestillet. Opkaldt efter 

Leopold von Sacher-Masoch. 

Mange mennesker dyrker en form for S/M uden de 

tænker over det. Hvem har ikke prøvet at få et eller give et 

solidt klap i bagdelen, prøvet at holde eller blive holdt fast 

mens de dyrkede sex, givet eller adlydt en "ordre" som optakt 

til sex, ja der er eksempler nok, som vi bare ikke klassificerer 

som S/M 

Hvis man gerne vil forsøge sig lidt frem, så start i det stille 

med et par manchetter så du kan fastspænde partneren til 

sengen, når han/hun ligger der og ikke kan komme fri, kan du 

give ham/hende en øjenmaske på, så er scenen slået an. Nu er 

der så rig mulighed for at pirre, f.eks. med en fjer, skiftevis 
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kilde og "piske" med en whipstick, eller bare slå lidt i luften 

med en pisk, måske ramme lidt af og til, prøv den på dit eget 

lår først så du ved hvor ondt det (ikke) gør 

Om man er bedst til at dominere eller at blive domineret 

er forskelligt og mange mennesker har begge sider i sig. Det 

kan f.eks. skifte alt efter hvem man er sammen med, men 

også i parforholdet. Det er godt at finde ud af om man er til 

begge dele, det hedder switch, eller om man udelukkende er 

til den ene side. Den bedste måde at finde ud af det på er at 

eksperimentere i trygge rammer. 
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Vi vil her kigge på den del af S/M der ikke går over i det 

helt voldsomme, men mere den del der dyrkes i mange hjem 

og som tænder mange uden de tænker sig selv som sadister 

eller masochister.  

 

Dominans! sæt scenen - lær det - prøv det - nyd det. 

 

Hvad skal der til for at skabe den rette stemning, hvordan 

du bruger magt som et redskab til at opnå bedre sex. Hvad for 

noget udstyr kan der bruges og hvordan man bruger det 

sikkert   

 

Der er uanede muligheder med SM og det er vigtigt altid 

at variere dine kommandoer/opgaver fra gang til gang. Ellers 

bliver det nemt kedeligt og forudsigeligt. 

Og da en meget stor del af oplevelsen ved at dyrke SM 

foregår i hjernen, er det nødvendigt at være god til at finde på 

og skabe en stemning. 

For nogle er fantasien om det der skal ske tilstrækkeligt. 

Det er mere det at opbygge en stemning der tænder frem for 

at udleve sine fantasier.  

Vær opmærksom på, at en ophængt eller fastspændt 

person let kan blive så opslugt af oplevelsen, at de kommer i 

en meget stærk ekstatisk tilstand, hvor de ikke er i stand til at 

vurdere, hvornår legen bør stoppe. Derfor er SM et fælles 

ansvar.  

Der behøver ikke være fysisk afstraffelse men kan også 

sagtens være verbal afstraffelse eller en kombination. Nogen 

tænder decideret på at blive ydmyget. 

Men uanset om det er fysisk eller verbal afstraffelse der 

skal benyttes er det vigtigt hele tiden at have for øje at det 

ALTID er den dominerende part der skal have fuld kontrol 

over situationen og bestemme hvad der skal ske! 
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Hvis der skal påføres en anden person smerte, så start altid 

forsigtigt, ingen har taget skade af for lidt. Det værste der kan 

ske er at man får lyst til mere næste gang. 

Inden gang går i gang med at dominere er det af afgørende 

betydning af der bliver aftalt et stopord og også et pauseord 

Et stopord bruges når personen der er domineres har fået 

nok og ønsker, at legen skal slutte. 

Og når stopordet bliver brugt skal der stoppes 

øjeblikkeligt! 

Vælg gerne et ord der ligger langt fra de lyde og andre ord 

man ofte kan komme til at bruge i situationen. Den kunne 

f.eks. være ordet Tomat der var stopord. 

Et pauseord bruges når der lige skal være en lille pause i 

seancen og det skal ligeledes respekteres af den der dominerer. 

  

Den part der underkaster sig sin herskers vilje gør det, 

fordi han/hun virkelig tænder på at underkaste sig og ikke 

skulle tage bestemmelser om noget. 

Han/hun kan fuldstændigt koncentrere sig om sin egen 

nydelse ved blot at adlyde og få straf. 

Den der dominerer skal have absolut kontrol over sig selv, 

så man ikke udsætter modparten for fare. Det er OK at gå til 

grænsen, men ikke over den. 

 

Forbered dig godt når du skal dominere din partner:. 
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Når man skal dominere så skal man sørge for at det er 

gennemført. Det dur ikke at tage en lille fin hvid babydoll 

kjole på og så stå klar med pisken. Både udstyret, det man 

siger og hele udstrålingen skal altid passe til situationen. Så 

på med det frække sorte og røde tøj og hvis du er pige så på 

med stiletterne eller de lårlange støvler. 

Tag altid tøj på der stimulerer dig selv når du skal 

dominere. Du må aldrig tage noget på du ved din partner godt 

kan lide eller har valgt til dig! Det er forbudt at gøre noget 

der pleaser din slave. Så går man imod sin rolle. 

Selve stedet hvor I opholder jer bør også gøres klar til 

rollen. F.eks. sorte laklagner og sorte stearinlys i 

soveværelset. Det kan være svært at dominere nogen i det 

hvide blondesengetøj der plejer at være lagt på sengen… 
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Den der underkaster sig kan kun nyde din underkastelse, 

hvis han/hun føler at han bliver fuldt ud domineret af sin 

hersker/herskerinde. Det er ikke muligt at nyde sin slaverolle 

hvis modparten falder ud af rollen hele tiden og begynder at 

spørge slaven om han/hun nyder det… Eller endnu værre, 

midt under seancen spørge om det er godt nok eller der er 

ændringsforslag  

Herskeren/herskerinden kan udleve og nyde sin rolle når 

han/ hun føler at slaven underkaster sig deres vilje. Hvis 

slaven modarbejder et hvert forsøg på at dominere alt for 

ihærdigt, går det hele i vasken. Det er et magtspil, så mange 

herskere/herskerinder forventer et vist modspil, men kun til 

en vis grænse 



206 
 

Det perfekte SM forhold kan kun opnås hvis begge parter 

er tro mod deres lyster og hvis deres lyster stemmer overens. 

Selvfølgelig skal det afprøves i et forhold og det kan også 

sagtens lade sig gøre at nyde at "lege" slave og hersker for en 

aften. Og næste gang bytte roller. Mange har begge sider i sig 

og udvikler sig i samspil med modparten. 

Prøv f.eks. at sende sms til partneren om at han skal 

komme direkte hjem fra job og det skal gå hurtigt og når han 

så spørger hvad der skal ske, så skriv bare at han skal adlyde 

uden spørgsmål! 

Det vil garanteret sætte ham i en særdeles 

forventningsfuld stemning og det er så op til dig at sørge for 

at fortsætte legen når han kommer. Det vi sige at du skal 

være klar med dit udstyr. Du skal have andet tøj på end du 

plejer. Du skal bruge tid på at få det dominerende look frem 

og du skal have styr på, hvilke redskaber du skal bruge til 

seancen. En garanteret succes! Men ikke hvis du gentager det 

i ugen efter og ugen efter igen. Du er nødt til at finde på 

noget nyt hver gang. 

Forsøg at finde ud af hans/hendes mest hemmelige 

fantasier og få så hans/hendes tænder til at løbe i vand ved at 

lufte muligheden for at de kan blive til virkelighed. 

Det betyder at du er nødt til at bruge lidt tid på at finde ud 

af hvad de hemmelige fantasier går ud på, men det er jo heller 

ikke svært når du har personen spændt fast til sengen med 

bind for øjnene og har pisken klar… 

Når du så har fået de mest hemmelige fantasier at vide så 

er det at du skal gemme dem et sted i din hjerne og tage dem 

frem når han/hun mindst venter det… 

Han/hun skal holdes i spænding hele tiden så han ikke 

ved, hvornår og hvor og om du i det hele taget vil gøre alvor 

af at realisere drømmene. 

Det stiller temmelig store krav til den der er den 

dominerende part, da der hele tiden skal findes på nye tricks 

og tiltag. 
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Den dominerende part skal altid have fuld kontrol over sig 

selv. Man må ikke være sanseløst beruset eller opfyldt af 

vrede så man lader sine aggressioner gå ud over slaven. Man 

skal være klar i hovedet hele tiden. 

 

Redskaber og hvordan du bruger dem sikkert, så der ikke 

sker uheld. 

 

Hånden er det bedste redskab at starte med, det giver en 

god fornemmelse af, hvor hårdt man slår. 

Øvelse er vigtigt, så redskaberne altid rammer på de 

tilsigtede steder. 

Slåteknikker med pisk. Det er vigtigt at man ikke bare slår 

løs på hinanden på må og få, da man så kan ramme helt 

forkert og derved skade sin partner. Bruger man en pisk så 

skal man vride piskesnerterne rundt et par gange og så slå 

derefter. Så rammer snerterne hvor de skal. Det er ikke 

midten af snerterne der skal ramme men derimod spidserne.  

Øv dig altid inden du begynder at bruge pisken på din 

partner. Hvis du synes det er svært at ramme nøjagtigt der 

hvor du ønsker det, kan du i stedet bruge en paddle. En flad 

klasker der kan have en ganske kort eller et langt skaft. Vær 

opmærksom på at kroppen ved smerte udvikler endorfiner, 

der virker som en slags narkotika. Nogle mennesker kommer 

i en meget stærk ekstatisk tilstand, hvor de ikke er i stand til 

at vurdere, hvornår smerten bør høre op, det er derfor vigtigt, 

at den dominerende part er meget opmærksom på, hvornår 

der skal stoppes.  

Bondage betyder at være bundet. Det kan være alt fra den 

ene hånd der er bundet til armlænet af en stol til at man kan 

være spændt helt op i luften med en masse knuder indviklede 

steder. Håndjern, manchetter eller reb kan benyttes. 
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Pas på med manchetter, håndjern eller reb omkring 

håndleddet hvis de strammer på undersiden af håndleddet, det 

giver risiko for at stoppe for blodforsyningen til hænderne. 

Skarpe kanter på kæder eller manchetter kan gnave sig ind 

i huden og derved give ubehagelige og blivende skader på hud 

og ikke mindst underliggende nerver. 

Ved stående eller liggende opspænding, er det vigtigt at 

være opmærksom på den opspændtes balance. Bind oppefra 

og ned og løs person nedefra og op, ellers er der fare for, at en 

stående person falder, når overkroppen er løsnet, mens 

benene stadig er bundne. 
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Bundne personer kan gå i panik, få et ildebefindende eller 

lignende. Hav derfor altid værktøj i nærheden, der kan bruges 

til at løsne den bundne person. 

Tørklæder, slips eller andre bløde genstande er rigtig gode 

til at binde med. Nylonstrømper kan også sagtens bruges og 

de kan også fungere som en form for maske. 

En vigtig del af SM legene er ofte at blænde sit "offer" 

f.eks. med en maske, en hætte eller et blindfold. Så personen 

ikke kan se hvad man planlægger at gøre. 

Den dominerende part skal være meget opmærksom på 

fald, lette forhindringer kan blive farlige for en person der er 

iført maske eller andet der gør at han/hun ikke kan se sine 

omgivelser. 

Hvis man tænder på smerte så findes der et utal af 

forskellige klemmer og kæder der kan sættes i brystvorter, 

penis, klitoris og diverse andre steder på kroppen. Vær 

opmærksom på, at den værste smerte kommer, når 

klemmerne tages af! 

Skal din partner have noget for munden så brug altid en 

rigtig gag ball som er beregnet til netop det og ikke et 

sammenrullet håndklæde, viskestykke eller lignende, da disse 

meget let kan kvæle din partner. 

Noget der et blevet meget populært i de senere år er at en 

sauna pose (pose i latex eller gummi med lynlås, og hvor man 

kan være helt indeni) kan også give nydelse. 

Sidder man lukket helt inde i en saunapose uden at kunne 

se hvor herskerinden er og ingen mulighed har for at gætte 

hvad hun finder på næste gang kan være enormt ophidsende. 

En saunapose er vandtæt og det kan virke meget 

stimulerende at komme koldt eller varmt vand i posen… 

Cupping kan også virke enormt sexet når det bliver udført 

rigtigt. Tag et glas og vend det med bunden i vejret f.eks. ned 

over brystvorten. Tænd et stearinlys og hold det hen til 

bunden af glasset. Det vil skabe vakuum i glasset, så blodet 
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bliver trukket op til overfladen af huden på det område glasset 

dækker. Huden bliver utroligt sensitiv af det. 

Lys lavet af paraffin brænder ikke så meget som lys lavet 

af rigtig stearin. Dryp stearinen i hånden, før den dryppes på 

kroppen, dels for at vurdere, hvor hårdt den brænder, og dels 

for at tage den sø af stearin der dannes, så antal og placering 

af dråberne kan styres.  

Som du nu har fået et indblik i, er det en meget bred 

verden vi har kigget ind i. Det er en rigtig legeplads, med 

plads til alle niveauer. 

Men hvad så hvis din partner slet ikke har lyst til sex? 

Få hjælp til at kickstarte jeres forhold ”igen” i kapitel 14. 

Men først de 10 spørgsmål til dette kapitel. 

 

 

 

1. Hvad betyder ”S" i S/M? 

 

A. S står for den Sanselige i et forhold 

B. S står for Sadisme, den seksuelle lyst til at være 

dominerende i et erotisk forhold 

C. S står for ”Slå”, dvs. at det er den part i et forhold 

der slår den anden part 

 

2. Hvad betyder ”M” i S/M? 

 

A. M står for Manden i et erotisk forhold 

B. Det betyder at man har Medbestemmelse i sit 

forhold og altid spørges om råd 

C. M står for Masochisme, den seksuelle lyst til at 

være den underkastede 

 

3. Hvor foregår S/M legen for det meste? 
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A. En meget stor del af oplevelsen ved at dyrke SM 

foregår i hjernen 

B. S/M dyrkes i specielle klubber for at være i sikre 

omgivelser 

C. For det meste i soveværelser men kan også foregå i 

kældre elle på lofter 

 

4. Bør man altid føre S/M fantasier ud i virkeligheden? 

 

A. Nej, det må man aldrig gøre 

B. Ja det er man nødt til for at vide om man kan lide 

det eller ej 

C. For nogen er fantasien tilstrækkelig, det er mere 

tanken og stemningen 

 

5. Er der forskel på et pauseord og et stopord? 

   

A. Det har samme betydning for legen, lidt ligesom 

om det er en pik eller en penis 

B. Ja der er stor forskel, STOP betyder stop og 

PAUSE betyder pause 

C. JA der er forskel på længden af pausen, som aftales 

i forvejen 

 

6. Når man skal dominere har man ansvar for? 

 

A. At man ikke bliver forstyrret 

B. At der er varmt nok 

C. At scenen er ordentlig sat 

 

7. Hvad er vigtigt i det perfekte S/M forhold? 

 

A. At den der dominerer bestemmer døgnet rundt 

B. At den ene underkaster sig 100 % til hver en tid 

C. At lysterne stemmer overens 
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8. Hvad er det bedste og nemmeste redskab at slå med 

når man er ny i legen? 

 

En avis der er godt foldet 

En stor pisk så man er sikker på at ramme 

Hånden, den er let at styre så man rammer rigtigt 

 

9. Hvordan bruger man en pisk? 

 

A. Man kan slå med den som man vil 

B. Man skal ramme med spidsen af snerterne 

C. Man finder et villigt offer og øver sig 

 

10. Kan den underkastede altid selv sige stop? 

 

A. Det er altid den dominerende der bestemmer 

hvornår den underkastede har fået nok 

B. Ja - den dominerede ved altid selv hvornår nok er 

nok 

C. Nej, pga. de mange endorfiner tænker man ikke 

altid klart 

 

 

 

 

 

Personlige historier 

 

Blid SM 

Jeg har aldrig været til SM, men syntes det kan være frækt 

med lidt dirty talk og et lille smæk bag i. Det skal ikke være 

noget der resulterer i smerte, men derimod noget der gør at 

jeg føler mig en lille smule underdanig og det på den måde 

gør at det er min kæreste der tager magten og har kontrollen. 
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Små ting som bind for øjnene, håndjern og et blidt smæk kan 

være vildt ophidsende. Det var dog svært i starten at fortælle 

min kæreste og det tror jeg mange syntes, men som min 

kæreste fortalte mig kan det også være ret svært for en fyr at 

påtage sig den dominerende rolle, for det afhænger jo af 

pigen. Da vi begyndte at tale med hinanden om sex, er vi 

blevet meget bedre kendt med hvad vi hver især tænder på og 

syntes personligt det er bedst at være ærlig omkring sine 

ønsker og hvis kæresten også er med på ideen er det jo bare 

fedt. Det nytter ikke noget at forvente at vores mænd kan 

læse vores tanker.  

 

Håndjern 

Min kæreste og jeg havde længe talt om at prøve noget 

bondage, så vi tur ind til Istedgade for at gå i butikker. Den 

første tid brugte vi meste til at fnise samme over nogle af de 

ting som vi fandt, men efter noget tid tog vi os sammen og fik 

valgt nogle ting. Vi kom hjem med håndjern og en 

øjenmaske, Vi gik direkte ind i soveværelset for at prøve 

vores nye remedier. Jeg blev lagt nøgen på seng, kun iført 

øjenmasken og så blev jeg spændt fast til sengen med 

håndjernene. Efter lidt kæleri, sagde min kæreste "lige et 

øjeblik". Da han kom tilbage, fandt jeg ud af at, han havde 

hentet en isterning som han forførende kørte rund om mine 

brystvorter for til sidst at ende på min klitoris. Vi har 

efterfølgende afprøvet forskellige ting på hinanden og har fået 

et meget sjovere sexliv. 

 

 

Tips og tricks og svar på de 10 spørgsmål fra dette kapitel. 

 

Du behøver ikke at have en grænsesøgende seksualitet for 

at bruge dominans. Køb en lille pisk - kan fås helt ned til 69 

kr. eller måske endda endnu billigere på udsalg - stil dig i 

stuedøren lørdag aften mens han ser TV. Slå dig selv på det 



214 
 

ene lår og sig "så skat - så er det nu!" og se løjer. Du kan tro 

han hurtigt kommer op ad sofaen. 

Praktiserer du BDSM, så vær oprigtigt opmærksom på 

dine egne grænser. Man bliver let revet med af stemningen 

eller af liderlighed. Så beslut dig på forhånd hvor langt du vil 

gå og sørg for at I har talt grundigt om det forinden, så alle 

har samme forventninger - du overgiver dig trods alt i en 

andens varetægt - eller tager en anden i din.  

Man kan sagtens bruge billigt reb fra Spejder Sport, 

madolie i stedet for glidecreme og Sloggi i stedet for lak og 

læder. Men husk på: Scenen er størstedelen af legen, så sørg 

for at følge den til dørs og spil spillet fuldt ud.  

 

1: S står for Sadisme, hvilket kendetegnes ved seksuel lyst 

eller passion til at være dominerende eller styrende i et ellers 

ligestillet, erotisk forhold. Opkaldt efter Markis de Sade. 

2: M står for Masochisme der karakteriseres ved den 

seksuelle lyst eller passion til at være den underkastede i et 

erotisk forhold, der i det daglige er ligestillet. Opkaldt efter 

Leopold von Sacher-Masoch. 

3: Og da en meget stor del af oplevelsen ved at dyrke SM 

foregår i hjernen, er det nødvendigt at være god til at finde på 

og skabe en stemning. 

4: For nogle er fantasien om det der skal ske tilstrækkeligt. 

Det er mere det at opbygge en stemning der tænder frem for 

at udleve sine fantasier.  

5: Et stopord bruges når personen der er domineres har 

fået nok og ønsker, at legen skal slutte. 

Og når stopordet bliver brugt skal der stoppes 

øjeblikkeligt! Vælg gerne et ord der ligger langt fra de lyde og 

andre ord man ofte kan komme til at bruge i situationen. Den 

kunne f.eks. være ordet Tomat der var stopord. Et pauseord 

bruges når der lige skal være en lille pause i seancen og det 

skal ligeledes respekteres af den der dominerer. 
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6: Når man skal dominere så skal man sørge for at det er 

gennemført. Det dur ikke at tage en lille fin hvid babydoll 

kjole på og så stå klar med pisken. Både udstyret, det man 

siger og hele udstrålingen skal altid passe til situationen.  

     7: Det perfekte SM forhold kan kun opnås hvis begge 

parter er tro mod deres lyster og hvis deres lyster stemmer 

overens. 

8: Hånden er det bedste redskab at starte med, det giver en 

god fornemmelse af, hvor hårdt man slår. 

9: Det er ikke midten af snerterne der skal ramme men 

derimod spidserne.  

10: Vær opmærksom på at kroppen ved smerte udvikler 

endorfiner, der virker som en slags narkotika. Nogle 

mennesker kommer i en meget stærk ekstatisk tilstand, hvor 

de ikke er i stand til at vurdere, hvornår smerten bør høre op. 
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Kapitel 14 

 

Få mere lyst til sex 

 

Hvad så hvis lysten ikke er der længere. Eller den ene har 

mere lyst end den anden? Hvad er lyst og hvordan holder i 

den i live – altid? Sex giver samhørighed, forstærker følelsen 

af kærlighed og giver ny energi. Få mere lyst! Gode orgasmer 

giver mere energi og lyst til flere. 

 

Det kan føles svært at finde tid i en travl hverdag, med 

fuldtidsjob og børn osv. Men det skal prioriteres lige som alt 

andet. Måske skal man sætte tid af i kalenderen ligefrem, eller 

have en fast kæresteaften en gang om ugen og derudover en 

fast kærestedag med jævne mellemrum.  

 

 

Faste aftaler om samleje lyder måske kedeligt, selv om de 

fleste kender det med at man egentlig ikke gider, men når 

man er i gang er det rigtig hyggeligt. Hyggeligt kan også af 

og til være kodeordet, man skal være indstillet på, at det 
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måske ikke er hver gang man opnår den store orgasme, men 

nærværet er også meget værd i hverdagen. Vi siger ikke man 

skal gøre noget man finder ubehageligt, men det kan også 

være en god fornemmelse at gøre noget for ens partner. 

Omvendt er det også vigtigt at partneren er med på at du gør 

det fordi du elsker ham/hende og at det er ok med dig at det 

ikke bliver andet end en hyggelig oplevelse for dig 

 

Man kan kigge på grundene til man ikke gider samleje. 

Nogen gange skyldes det egentlig bare en slags dovenskab. 

Det er nemmere lige at putte lidt eller læse en bog og så 

lægge sig til at sove. Nogen gange er det mere pga. man har 

været lidt uvenner om dagen, eller aftenen igennem, mest 

fordi man er lidt stresset. Og nogle gange er det bare dårlig 

vane. Man får det ikke lige gjort, den ene dag tager den anden 

og så er det svært at komme i gang igen. 

Hvad kan man så gøre ved det? 
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Først og fremmest må man tale om det, erkende at der er 

et problem. Og så er det bare i gang igen, måske efter en 

nærmere fastlagt plan, kryds i kalenderen, måske vha. nogle 

aftaler om hvad man kan gøre for at afhjælpe problemet igen. 

Det er nemmere sagt end gjort, men tænk på al den energi 

man får frigjort ved at have et velfungerende sexliv.  

Det er forskelligt hvor meget lyst til sex man har. Det kan 

være såvel kvinden som manden der ikke har lyst til sex. Hvis 

man finder sammen med en der har samme behov som en 

selv er det ikke noget problem, men hvis behovet er meget 

forskelligt, kræver det en del samtaler og forskellige 

løsningsmodeller kan komme i spil.  

Det er meget vigtigt at forventningsafstemme noget om 

hvor ofte man vil have sex, og så overholde det. Hvis aftalen 

er to gange i løbet af weekenden, så er det ok at putte i løbet 

af ugen uden det absolut skal "udvikle" sig til sex. Det er 

nemlig vigtigt, især hvis man har været inde i en periode 

uden sex, at det ikke bliver et konstant pres.  

 

Det med at forventningsafstemme, er en af de svære 

samtaler for mange. Hvordan får man lige taget hul på emnet, 

hvor meget er man parat til at give sig, er man overhovedet 

parat til at forandre noget? 

Det er en af de aftaler der skal laves i fredstid, dvs. det skal 

planlægges og det skal være på et tidspunkt hvor man ikke 

har travlt, ungerne sover eller er så langt væk at de ikke 

forstyrrer den næste times tid. Hvis man ved at ens partner 

synes at der er for sjældent sex i forholdet, kan det være en 

god ide at være den der tager det op, især hvis man har tænkt 

over nogle løsningsforslag.  

Tænk igennem hvorfor du ikke gider så tit, skriv det f.eks. 

op på en liste og tænk over om hvad der kan gøres ved 

punkterne. Tænk også over hvor ofte sex ville være ideelt for 

dig hvis vi nu forestiller os en drømmeverden hvor der ikke er 

alle mulige forstyrrende elementer såsom opvask, børn osv. 
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Lav en aftale med din partner om et tidspunkt hvor I snakker 

om det her, så partneren også kan nå at forberede sig lidt. 

Lav nogle aftaler og overhold dem. Ja det lyder måske 

underligt, men sex har det med at blive nedprioriteret og det 

er netop det man skal undgå. Lav aftalen for f.eks. 3 uger og 

tag den så op igen. Det er vigtigt med en tidsgrænse hvor der 

så evalueres og "genforhandles". Lav gerne aftaler hvor det 

ikke kun handler om sex, men også om nærvær. Tag jer tid til 

at gå en tur sammen, eller gå i haven sammen, det er meget 

stimulerende for forholdet og sexlivet at lave ting som ikke er 

sex, men samvær. Det er ikke nødvendigt at afsætte hele dage 

til at gøre noget sammen, ½ time hver dag kan gøre meget og 

det er nok ikke så svært at finde hvis begge parter er indstillet 

på det. Hav sex når det er aftalt, også selv om du egentlig ikke 

har så meget lyst, lysten kommer måske undervejs og om 

ikke andet er det jo en del af en aftale som gælder for begge 

parter. Hvis du ikke har så meget lyst, så tænk over hvordan 

det var bagefter. Var det alligevel rart nok og lidt hyggeligt? 

Eller var det rigtig irriterende og hvorfor? Skriv det gerne ned 

og vent med at tale om det til den dag I har aftalt. 

Hvis du er den der har mere lyst end din partner kan du 

selvfølgelig også tage det op, her kan det være godt at starte 

på en anden måde. Det er ofte et problem der har stået på 

gennem en periode og måske er begyndt at føre til 

gnidninger. Start med at tænke på, hvad du tror der er galt og 

hvad du evt. kan gøre for at ændre det. Skriv en liste og 

begynd at ændre lidt på det du kan. Inviter din partner til en 

snak om problemet, igen er det vigtigt at det er i fredstid, 

måske skal du først tage en lille periode hvor du slet ikke 

presser på for at have sex. Begynd med at rose, ros udseende, 

hår, tøj osv. ros maden, værdsæt ting der bliver gjort for dig 

eller for at dagligdagen fungerer, vi er nede i de små 

dagligdags ting som at tøjet er lagt på plads, ungerne hentet, 

bilen fyldt op med benzin, ja der er nok at tage af. Men giv 

også udtryk for at det er dejligt at gøre ting sammen, se tv 
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sammen, lave mad sammen og hvad der nu ellers skal til i 

hverdagen. Lav nogle gode rammer for en snak om 

problemet, ingen børn eller andre forstyrrelser. Prøv og få 

lavet en aftale som tilgodeser jer begge, lav den tidsbegrænset 

og sæt en ny aftale i stand til evaluering. Det lyder måske lidt 

teknisk, men det er jo også et projekt som gerne skulle ende 

godt, så det er værd at ofre nogle resurser på.  

Det kan være svært at få gang i den samtale, ligegyldigt 

hvem af parterne der starter og ligegyldigt hvor gode 

intentionerne er. Hvis det er for svært så prøv evt. med at 

skrive til hinanden, bare små breve, eller noter. Husk bare 

aldrig at bruge ironi eller sarkasme, eller ting der skal forstås 

med et glimt i øjet når I skriver.  

Det er vigtigt at tilpasse sig hinandens lyst, altså hverken 

højeste eller laveste fællesnævner. Måske går I begge rundt 

med nogle lyster som ikke bliver stillet. Det kan være 

fantasier der skal udleves, eller måske netop ikke, se mere om 

det på det kapitel der hedder fantasier. 

 



221 
 

 

Det kan også være konkrete ting man tænder på eller ikke 

tænder på. Noget man har tændt på i starten er måske 

overhovedet ikke sagen mere, men det har man aldrig fået 

sagt og nu er det bare en vane at man gør sådan, det kan være 

steder man bliver rørt, ting der bliver sagt eller lign. Det er 

godt at få ryddet op i af og til. Man ændrer sig også den anden 

vej, ting der slet ikke tændte før i tiden, er nu bare det man 

har allermest lyst til. 

Det er godt at prøve nye ting, man kan blive inspireret 

mange steder. Læs måske nogle blade sammen, se film 

sammen, husk bare at film er film og det måske ikke kan lade 

sig gøre i virkeligheden, det der sker på film, arranger et 

dildoparty, dem der kommer ud og viser frem har som regel 

rigtig mange tricks og ideer med, besøg en forretning der 

sælger erotisk legetøj, tag på erotikmesse eller find selv på 

andet. 

Det kan også være en genvej til at præsentere sin partner 

for ting man har lyst til at prøve, måske er det svært at få sagt 

direkte, men hvis man nu vælger en bog eller en film med det 

tema man kunne tænke sig at udforske, eller kigger på netop 

den ting man kunne tænke sig at prøve kan det måske lykkes, 

om ikke andet finder man lige pludselig modet til at sige sit 

ønske højt. 

Behovet forandrer sig gennem livet, men kan heldigvis 

bibeholdes hele livet, hvis man selv gør en indsats. 

Først og fremmest skal man holde liv i sexlivet, det kan 

hurtigt dø ud og blive til noget man kun gør af pligt. 

Heldigvis kan lysten til hver en tid vækkes til live og når man 

først kommer i gang igen er det den gode spiral, mere god sex 

giver mere lyst, gode orgasmer giver mere energi og lyst til 

flere.  

Her er vi igen tilbage ved at have aftaler om sex. Hvis det 

har ligget brak en periode kan man aftale en optrapning.  
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God sex er benhårdt arbejde. Men det er helt sikkert 

energien værd. Det bringer dig tættere på din partner – også 

på alle andre fronter, det gør glad, og det giver overskud. 

Men det kan også være hårdt arbejde at komme i gang 

efter en længere periode uden sex, måske skal der noget andet 

til, i de kommende kapitler vil vi se på nogle af de ting man 

kan forsøge sig med for at vække eller opretholde lysten. Vi 

starter med i næste kapitel at kigge på det at bruge porno i 

sexlivet. Men brug lige at par minutter på de 10 spørgsmål, så 

du får testet din viden. 

 

1. Hvordan kan man prioritere sex?  

 

A. Man skal sætte tid af og måske lave en kæreste dag af 

og til 

B. Sex handler om lyst og det kan man ikke planlægge 

sig til, det opstår spontant 

C. i et forhold bør der altid være tid til sex. 
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2. Hvad kan være til hindring for et godt og hyppigt 

sexliv? 

 

A. At man er stresset, små uvenner eller simpelthen 

er en smule for doven 

B. At man har onaneret hele dagen og derfor ikke 

længere har lyst 

C. At man simpelthen bare ikke gider mere - måske 

man har kendt hinanden for længe 

 

3. Er det kun kvinden der ikke altid har lyst til sex? 

 

A. Kvinder har ofte større appetit på sex end mænd 

B. Mænd har altid mere lyst til sex end kvinder 

C. Det er lige tit begge parter 

 

4. Skal man forventningsafstemme sexbehovet? 

   

A. Nej - den slags er det ikke nødvendigt at tale om 

B. Det er bedst bare at vise det med kropssprog og 

signaler 

C. Ja - på den måde er der ingen der bliver skuffet 

 

5. Hvornår er det bedste tidspunkt at tale om sex? 

 

A. I sengen! 

B. Når I er uenige - det er nemlig der, der er adgang 

til den dejlige "make-up-sex" 

C. I fredstid - altså når børnene sover, der ikke er 

stress på, men masser af overskud 

 

6. Hvad er den bedste kur mod manglende sexlyst? 

 

A. Lav nogle aftaler og overhold dem 

B. "Op på hesten" og bare gøre det 
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C. Der er ingen der behøver at have sex, hvis de ikke 

har lyst til det 

 

7. Hvad får du ud af at have god sex i dit forhold? 

 

A. Ingenting, bare mindre tid til det huslige 

B. God energi, overskud og glæde 

C. En partner der altid er træt 

 

8. Hvad nu hvis den ene har mere lyst end den anden? 

 

A. Find dig en elsker/elskerinde 

B. Stil krav om regelmæssig sex 

C. Huske at rose og gør gode ting sammen 

 

9. Hvordan får man ny inspiration? 

   

A. Man siger bare hvordan man vil have det 

B. Ser en film sammen, læser en erotisk bog sammen, 

går til dildoparty ell. lign 

C. Man behøver ikke noget nyt 

 

10. Har man lyst til det samme gennem et helt liv? 

 

A. Begge udvikler sig løbende og derfor ændres det 

man tænder eller ikke tænder på 

B. Man tilpasser sin seksualitet til sin partner så man 

passer sammen 

C. Nej man udvikler sig i hver sin retning, derfor de 

mange skilsmisser 

 

Personlige historier 

 

Sæt fokus på sexlivet 
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I en travl hverdag kan det være svært at have overskud til 

at sætte fokus på et godt sexliv. Det bliver hurtigt en af de 

ting man gerne vil gøre noget ved, men aldrig rigtig bruger 

tid eller energi på. Et godt råd til alle derude PRIORITER ET 

GODT SEXLIV. Til en veninde aften sad vi og diskuterede 

emnet og fandt frem tid at nu skulle tiden være til at vi selv 

tog sagen i egen hånd, i stedet for at brokker os over at vores 

mænd ikke kom med en masse nye inputs. Vi fik listet en 

masse gode grunde som eksempelvis at et spændende 

varierende sexliv forbedrer forholdet, sex giver energi, det er 

sundt for hjertet både fysisk og psykisk, det er godt mod 

stress, forbrænder kalorier, styrker immunforsvaret og 

generelt forbedrer det selvtilliden. Så rådet er, at sætte fokus 

på et godt sexliv og derved kan man ligesom en tur i 

motionscentret faktisk opleve at det bringer hverdagen endnu 

mere energi. 

 

Find tid til sex 

Fra at have haft sex 3-4 gange om ugen har vi nu haft sex 

ca. en gang om måneden efter vi fik barn. For ham er det 

meget frustrerende at en lille terrorist på 5 kilo, der kan få 

dobbelt så meget mad ud som der kommer ind og skrige 

højere end hjulene på et DSB tog, har fået monopol på pigens 

bryster og samtidig har spoleret enhver adgang til hendes 

underliv. Direkte adspurgt er kærestens grund til ikke at 

lægge op til sex "FORDI DET GØR SA**NS* ONDT!!".  

 

Prinsessen 

Jeg hørte engang følgende historie fortalt: En mand var sur 

på sin kone. Hun var altid bitter, vred og ondskabsfuld. Han 

sagde til sin ven 'jeg vil ikke være sammen med hende 

længere'. Vennen sagde: 'Så må du gå fra hende'. Til dette 

svarede manden: 'Det vil jeg gøre, men det skal være på en 

smart måde - jeg vil være den bedste mand for hende, bære 

hende på hænder og fødder i to måneder og behandle hende 
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som en prinsesse. Så vil det rigtigt gøre ondt, når jeg forlader 

hende'. 

To måneder senere, møder manden vennen igen. Vennen 

spørger: 'Nå - har du så fået smidt konen på porten?' Manden 

siger: 'Nej - vi er sammen nu og lykkeligere end nogensinde. 

Ser du. I det øjeblik jeg begyndte at behandle hende som en 

prinsesse - så begyndte hun at OPFØRE sig som en prinsesse. 

Og nu vil jeg ikke undvære hende for noget i verden!' 
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Tips og tricks og svar på de 10 spørgsmål til dette kapitel. 

 

Kan slet ikke siges nok: Mer' vil have mer'! Jo mere sex du 

dyrker, jo mere får du lyst til. Lige sådan, jo mindre du 

dyrker, mindre har du også lyst. Nogen gange skal du op på 
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hesten og derudad. Også selv om det er torsdag og kl. 23 og 

du skal op og på job i morgen. Måske du endda kan lide det? 

Altid at have lyst til f.eks. en fast partner gennem lang tid, 

er benhårdt arbejde. Lad være med at tro at lysten kommer 

nemt, når jagten er vundet og byttet har været nedlagt i lang 

tid. Men vær kreative. Husk på hvad I gjorde i starten af 

forholdet - lyt til din indre teenager og strip for hinanden 

igen, prøv fantasier af og brug legetøj som krydderi - så 

kommer lysten helt af sig selv.  

Er det for svært at sige højt, hvad du ønsker, så skriv det 

ned. Eller aftal evt. at I hver har ti min. taletid (med æggeur), 

så du er sikker på at han sidder og hører hvad du siger, præcis 

som du også bliver nødt til at høre ham og hans ønsker, ud. 

 

1: Måske skal man sætte tid af i kalenderen ligefrem, eller 

have en fast kæresteaften en gang om ugen og derudover en 

fast kærestedag med jævne mellemrum.  

2: Nogen gange er det mere pga. man har været lidt 

uvenner om dagen, eller aftenen igennem, mest fordi man er 

lidt stresset. Og nogle gange er det bare dårlig vane.  

3:  Det er forskelligt hvor meget lyst til sex man har. Det 

kan være såvel kvinden som manden der ikke har lyst til sex.  

4:  Det er meget vigtigt at forventningsafstemme noget om 

hvor ofte man vil have sex, og så overholde det.  

5: Det er en af de aftaler der skal laves i fredstid, dvs. det 

skal planlægges og det skal være på et tidspunkt hvor man 

ikke har travlt, ungerne sover eller er så langt væk at de ikke 

forstyrrer den næste times tid.  
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6: Lav nogle aftaler og overhold dem. Ja det lyder måske 

underligt, men sex har det med at blive nedprioriteret og det 

er netop det man skal undgå. Lav aftalen for f.eks. 3 uger og 

tag den så op igen.  

7: Begynd med at rose, ros udseende, hår, tøj osv. ros 

maden, værdsæt ting der bliver gjort for dig eller for at 

dagligdagen fungerer, vi er nede i de små dagligdags ting som 

at tøjet er lagt på plads, ungerne hentet, bilen fyldt op med 

benzin, ja der er nok at tage af. Men giv også udtryk for at det 

er dejligt at gøre ting sammen 

8: Læs måske nogle blade sammen, se film sammen, husk 

bare at film er film og det måske ikke kan lade sig gøre i 

virkeligheden, det der sker på film, arranger et dildoparty,  

9: Behovet forandrer sig gennem livet, men kan heldigvis 

bibeholdes hele livet, hvis man selv gør en indsats. 

10: Men det er helt sikkert energien værd. Det bringer dig 

tættere på din partner – også på alle andre fronter, det gør 

glad, og det giver overskud. 
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Kapitel 15 

 

Brug porno i dit sexliv 

 

Er porno ikke sådan noget for gamle, klamme mænd, der 

ikke kan finde en partner? Eller er der veje til at bringe 

pornoen ind i hjemmet som en del af legen og åbne op for 

helt nye nydelsesmidler? Hvad er porno og hvordan kan JEG 

bruge det. Hvad hvis min partner ser porno – er det utroskab 

eller ’saml appetit ude – spis hjemme’? 

Brug porno aktivt i dit sexliv og få helt nye oplevelser med 

din partner. 

 

Mennesker kan betegnes som f.eks. visuelle, auditive eller 

kinæstetiske. Der findes også andre begreber, men disse er de 

hyppigste, og beskriver hvordan vi enten bliver stimuleret af 

billeder, af at høre ting eller sanseapparatet (kroppen). Det er 

især dem, der stimuleres af billeder, for hvem fantasien 

sættes i sving af at se på, eller læse om, andre udføre seksuelle 

akter – altså porno.  
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Fordi man ser porno, er det på ingen måde ensbetydende 

med, at man ser sig selv involveret i akten. Det handler i langt 

højere grad, om hvordan ens fantasi bliver stimuleret. Det er 

f.eks. almindeligt, at en pige kan blive stimuleret af at se to 

andre piger sammen på film, uden selv at have lyst til at være 

sammen med en anden pige. Eller at overvære en tre- eller 

firkant uden selv at have mod på at kaste sig ud i sådan et 

projekt. Og det er helt i orden! 
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Definitionen på porno – eller Pornografi (som kommer af 

det græske porne (prostitueret) og graphein (skrift)) er 

fællesbetegnelsen for billeder eller tekst, der har til formål at 

ophidse eller stimulere erotisk med et seksuelt indhold. Porno 

viser og fremstiller seksuel aktivitet mellem voksne – ofte 

med særligt fokus på kønsorganer og penetration. Der 

eksisterer desuden et marked for en række seksuelle 

specialiteter, så som rollespil osv. og der findes film uden et 

decideret erotisk indhold (og dermed samleje), der i stedet 

fokuserer på f.eks. damefødder i stiletter eller hvad andet 

hjertet kan begære. I disse film behøver der slet ikke finde 

samleje sted, men objektet for tilskuerens fetish (se afsnit 19) 

gør handlingen erotisk for tilskueren.  

Man skelner inden for billedpornoen (film og video, fotos, 

tegninger etc.) mellem hård porno med synlig penetration 

(hardcore) og blød porno (softporn) hvor man ikke ser 

penetration, men bare overlader denne til fantasien. Den 

skriftlige porno består mest af sexhistorier, oplevelser og 

noveller, der gror igennem blade og magasiner og også via 

internettet.  
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I Danmark blev porno på skrift frigivet i 1967 mens 

billedpornoen blev frigivet i 1969, og lille Danmark kunne 

altså prale af at være det første land der lovliggjorde pornoen, 

selv om den resterende vestlige verden relativt hurtigt fulgte 

efter.  

Tidligere var hypotesen, at blot ældre mænd med skæve 

tilbøjeligheder var tiltrukket af at snige sig til porno i nattens 

mulm og mørke. Denne myte blev dog manet grundigt til 

jorden af Berl Kutchinsky – en dansk professor i Kriminologi 

– der studerede emnet grundigt og i 1967, og med en udførlig 

rapport, påviste at der tillige var mange unge, mænd som 

kvinder og par, der interesserede sig for pornografien. Han 

lavede desuden studier i, hvorvidt legaliseringen af pornografi 

højnede antallet af seksualforbrydelser, og dette var på ingen 

måde tilfældet.  

Med internettets entré i nærmest ethvert hjem, er der nem 

adgang til porno i stuerne. Dette afspejler sig også i folks 

mønster omkring at se pornofilm. Sjovt nok, har det, at man 

er sikret ikke at skulle aflægge halvpinligt besøg i en 

videoforretning for at leje en film eller lign. gjort, at langt 

flere vedkender sig at se porno samt at f.eks. unge mænd 

sidder og ser en film sammen på TV eller på PC, helt uden 

andre seksuelle handlinger eller interaktioner. 
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Den filmiske pornografii DK tog en drejning i 1998, da 

filmselskabet Zentropa lancerede Danmarks første pornofilm 

til kvinder, kaldet Constance. Denne har en af Danmarks 

absolut førende pornostjerner Katja Kean i hovedrollen og er 

hardcore og meget direkte men alligevel appellerer til et 

kvindeligt publikum, ved at arbejde med æstetisk smukke 

scener og voiceover, hvor der læses poetiske og erotiske digte 

(indtalt af ingen ringere end Hella Joof). Siden har flere 

forsøgt sig med denne genre, men især Constance har vist sig 

at være banebrydende på mange fronter og blev meget 

populær og en film man uden skam kunne have stående 

fremme på hylden – også selv om man var kvinde.  

Litteratur har også slået igennem med f.eks. Tracey Cox 

"Hot Sex" som blev solgt igennem en landsdækkende 

bogklub og dermed også blev til nem adgang for alle. Der er 

også de erotiske klassikere som "O's historie"  "Sangen om 

den røde rubin" som begge også er filmatiserede med større 

eller mindre succes. Erotiske homeparties, erotikmesser, 

stripshows med mænd og fabrikker og butikker med speciale i 

at sælge film og erotisk legetøj til kvinder er skudt op, og det 

bliver mere og mere almindeligt at benytte de givne tilbud. 

Alle ønsker jo at have et lidenskabeligt, passioneret og aktivt 

sexliv som karaktererne på film, og dette kommer ikke altid 

uden indsats, så pornoindustrien har gode vilkår.  

Man kan vælge at se porno, men det er også spændende 

at læse eller høre porno.  

En af forskellene på mænd og kvinder er ofte at mænd 

tænder mere på det visuelle, mens kvinder tænder mere på 

det følelsesmæssige, derfor foretrækker en del kvinder at læse 

porno 

Læse og høre porno virker stimulerende på mange, 

samtidig med det ikke virker så forbudt. Det sætter gang i 

fantasien på en anden måde end film fordi man selv skal 

danne billederne inde i hovedet, det gør også at to 
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mennesker kan få noget forskelligt ud af at læse den samme 

historie, men begge bliver tændt af den. 

Ugens Rapport slog allerede for mange år siden 

igennem med "De grå sider" Det var helt almindelige 

mennesker der skrev om både selvoplevede ting og fantasier 

som tændte dem. I dag er der mange steder på nettet man kan 

læse folks produktioner.  

En ting man kan gøre med sin partner, er f.eks. at skiftes 

til at vælge historier og læse højt for hinanden, eller bare at 

læse sammen. Det kan være historier der omhandler ting man 

kunne tænke sig at afprøve, eller det kan være ting man 

tænder på, men som absolut ikke skal føres ud i 

virkeligheden. Historierne kan også være en indgang til en 

snak om noget man måske kunne tænke sig at afprøve, men 

ikke lige kan få sagt direkte. 

Hvis man har en lille forfatter i maven kan man også 

prøve at skrive historier selv, i første omgang til partneren, 

der nok vil kunne lide en føljeton, der tikker ind på sms i løbet 

af dagen, senere kan man så offentliggøre dem på de sites der 

med glæde modtager frække historier 

Man kan dog også selv bruge pornoen aktivt. F.eks. meget 

nemt ved at stille et spejl i fodenden af sengen/opad væggen. 

På denne måde, kan man se sig selv have sex og det giver en 

ekstra dimension både i form af at kunne mærke OG se både 

sig selv og sin partner, men også for at være bevidst om 

hvordan man ser ud under akten, så man bedre kan spille op 

til og gøre sig lækker for sin partner. 

Man kan også vælge at tage billeder eller små film under 

akten. F.eks. kan man filme et blowjob, et tungekys eller selve 

samlejet og gemme dette, hvis man f.eks. skal være væk fra 

hinanden. Man kan også sende små, erotiske SMS’er og 

MMS er til hinanden eller korrespondere frækt på chat 

og/eller webcam. Det er dog vigtigt at huske på, at disse ting 

forbliver for eftertiden og derfor KAN komme i de gale 

hænder. Verdens bedste kæreste, kan pludselig blive til en 
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rigtigt skidt ekskæreste, så sørg for at passe på hvad du sender 

videre. Du kan sørge for at det hele bliver filmet med dit 

kamera/din telefon – så ved du hvor det er henne. Du kan 

også camouflere dit ansigt med f.eks. en maske. Det gør også 

bare legen endnu frækkere. Eller simpelthen lade være med at 

filme ansigter.  

Der er intet galt med at se porno. Hvis du er i et 

parforhold er det dog klogt at snakke om det. Det er ikke så 

smart at gøre det i smug, det virker altid mistænkeligt. Så vær 

åben omkring det, hvad du ser og hvorfor. Fortæl din partner 

at det hende/ham du vil have og at du kun samler appetit ved 

at se på film af og til. Lad ikke filmen fylde hele dit liv, og 

husk at mange af de ting der sker i filmene ikke er 

virkelighed, men kun sker pga. god klipning, trick og snyd.  

Der er en stor og lukrativ industri omkring pornografien 

og det er godt. Det er dog vigtigt at respektere egne og andres 

grænser seksuelt – altid. Så se din pornofilm, læs din erotiske 

tekst og bliv stimuleret af fotos, som du ønsker – og lad andre 

gøre det samme. Men sig fra når noget ikke føles naturligt. 

Husk på at det du ser er opstillet og ikke behøver at være 

virkelighed. Som i alle andre henseender: Tag pornografien 

for hvad den er – et scenarium der udspilles, for at 

tilfredsstille tilskueren. Altså dig.  

God fornøjelse! 

Porno er en af de ting man kan dyrke sammen, i næste 

kapitel kigger vi på Kama Sutra sex, det er noget helt andet, 

men også velegnet til at gøre forholdet endnu dybere og mere 

inderligt. Snup lige de 10 spørgsmål først så er du godt rustet 

til næste kapitel. 

 

1. Hvem bliver især stimuleret af porno? 

 

A. Alle der stimuleres af at se eller danne billeder 

B. Kun gamle mænd kan lide porno 

C. Kun folk med "sære" lyster 
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2. Hvordan er definitionen på hardcore porno? 

   

A. Der er synlig penetration 

B. Der er ikke synlig penetration men kan godt være 

blowjobs eller cunnilingus 

C. Der er mere end to personer der deltager i legen 

 

3. Hvad er definitionen på softporn? 

 

A. Der er ikke tale om ekstremiteter men blot "vanille 

sex" 

B. Der udføres kun missionærstillingen i akten 

C. Der er ikke synlig penetration men denne er overladt 

til fantasien 

 

4. Hvornår blev porno frigivet i Danmark? 

   

Porno blev frigivet sammen med studenteroprøret i 1968 

Porno på skrift blev frigivet i 1967 mens billedpornoen 

blev frigivet i 1969 

Porno blev frigivet i 1972 samtidig med at DK blev meldt 

ind i EU. 

 

5. Findes der pornofilm for kvinder? 

   

Der er ikke nogen kvinder gider se 

Nej det der kun for mænd 

Ja det gør der, Zentropa har bl.a. lavet en 

 

6. Er porno kun noget man ser? 

   

A. Det kommer an på om man er en mand eller en 

kvinde 

B. Ja - pornofilm er pornofilm 
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C. Nej - porno kan også være noget man læser eller 

noget man hører 

7. Hvorfor foretrækker mange kvinder at læse om porno 

fremfor at se det? 

 

A. Fordi kvinder ofte tænder mere på det 

følelsesmæssige 

B. Fordi mange mænd i film er grimme 

C. Fordi det er mere diskret 

 

8. Hvad skal man tænke over når man filmer hinanden? 

 

A. At man føler sig usexet på film 

B. At verdens bedste kæreste kan pludselig blive 

verdens værste 

C. At belysningen er rigtig 

 

9. Når du laver din egen pornofilm er det vigtigt at? 

 

A. være helt nøgne 

B. bruge din eget udstyr, så du ved hvor det er 

C. gemme det på din computer 

 

10. Er det bedst at se porno i smug? 

   

A. Nej det virker mistænkeligt og måske stødende på 

partneren 

B. Ja så støder du ikke nogen 

C. Det kommer an på hvad din partner synes 

 

Personlige historier 

 

 Selv lave porno? 

Jeg lavede for nogle år siden en hjemmevideo. Det var 

rigtig sjovt, frækt og udfordrende, men tømmermændene 
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kommer også først bagefter. Det startede da vi så filmen igen 

– det er som om det slet ikke er den samme film der blev 

optaget, som den jeg har kørende oppe i hovedet. Jeg ligner 

overhovedet ikke de professionelle pornoskuespillere. 

Kameraet putter jo ti kilo på og fjerner ti cm. Det næste 

problem kom da vi slog op og ikke kunne tåle synet af 

hinanden længere, for hvad nu hvis eks ‘en ligger filmen på 

nettet? Bedre bliver det ikke når man så flytter sammen med 

sin næste kæreste og hun erfarer at der findes sådan en film 

og nu ikke vil giftes før filmen er ødelagt. Ja, ja, det var sjovt 

så længe det varede.  

 

Pornofilm 

Jeg har en gang selv prøvet at lave en pornofilm. Det var 

vildt pirrende men samtidig vildt underligt første gang vi 

skulle se den bagefter, det var med kommentarer "min røv ser 

stor ud" og "ej gjorde vi sådan...". Det var en rigtig sjov og 

pirrende oplevelse så har man et kamera kan jeg fint anbefale 

at man prøver den grænse af men husk at slette det igen når I 

ikke skal bruge det mere. 

 

Tips og tricks og svar på de 10 spørgsmål til dette kapitel. 

 

Skriv erotiske historier til hinanden. Ofte vil I opdage at 

den ene er bedre til det end den anden, men det gør ikke legen 

dårligere. En fræk chat eller SMS der besvares med "Arhhh... 

Hrmpf... Mmmmmm..." er bestemt ikke ad vejen.  

Når du indretter soveværelset, så sørg for at hænge et spejl 

op ud for sengen. Dette kan gøres mere eller mindre åbenlyst, 

men kan give mange timers fornøjelse - hallelujah for 

80'ernes spejlvægge! 

Spil op til din partner! Brug dine udtryk, dine lyde og din 

mimik til at vise at du tænder. Ja - måske kommer du til at 

lyde som soundtracket til en pornofilm, men hvis det føles 

godt for dig, så føles det garanteret lige så godt for den anden. 
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1: Det er især dem, der stimuleres af billeder, for hvem 

fantasien sættes i sving af at se på, eller læse om, andre udføre 

seksuelle akter  

2: Man skelner inden for billedpornoen (film og video, 

fotos, tegninger etc.) mellem hård porno med synlig 

penetration (hardcore 

3: blød porno (softporn) hvor man ikke ser penetration, 

men bare overlader denne til fantasien 

4: I Danmark blev porno på skrift frigivet i 1967 mens 

billedpornoen blev frigivet i 1969,  

5: Den filmiske pornografi DK tog en drejning i 1998, da 

filmselskabet Zentropa lancerede Danmarks første pornofilm 

til kvinder’ kaldet Constance. 

6: Man kan vælge at se porno, men det er også spændende 

at læse eller høre porno. 

7: mens kvinder tænder mere på det følelsesmæssige, 

derfor foretrækker en del  

8: Verdens bedste kæreste, kan pludselig blive til en rigtigt 

skidt ekskæreste, så sørg for at passe på hvad du sender 

videre. 

9: Du kan sørge for at det hele bliver filmet med dit 

kamera/din telefon – så ved du hvor det er henne.  

10: Det er ikke så smart at gøre det i smug, det virker altid 

mistænkeligt. Så vær åben omkring det, hvad du ser og 

hvorfor. Fortæl din partner at det hende/ham du vil have og 

at du kun samler appetit ved at se på film af og til. 
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Kapitel 16 

 

Kama Sutra Sex 

 

Kama Sutra – de 5 sanser og hvordan man betræder "det 

hellige rum". Lær om højdepunkter og bølgedale. Fantastiske 

stillinger og hvordan du bruger alle dine sanser i sexakten og 

får endnu større nydelse. 

 

Rigtig mange har hørt om Kama Sutra og det første mange 

tænker på i den forbindelse er dristige stillinger og eksotiske 

sexteknikker. 

Det er også ganske rigtigt en vigtig del af Kama Sutra, 

men nok den vigtigste lære i Kama Sutra er læren om at sex 

er en særlig lejlighed og bør behandles som et vigtigt ritual. 

Kama Sutra lærer dig at du skal give dig tid til sex og 

forberede både sit sind, dine omgivelser og din krop til sex 

samt at du skal give dig god tid til sex. 
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Når du elsker efter Kama Sutra metoden skal du altid være 

opmærksom på de finere enkeltheder i kærlighedslegen. Det 

gælder alt lige fra den måde du kysser på, eller den vinkel og 

hastighed din penis bevæger sig i skeden på. 

Selve Kama Sutra begrebet er indisk, men man ved 

desværre meget lidt om manden bag Kama Sutra. Hans navn 

var Vatsuana Mallanaga og man mener at han levede i Indien 

mellem det første og det fjerde århundrede. 

Selve ordet Kama betyder nydelse, begær eller sex. 

Og Sutra betyder bog eller rettere en præcis og 

velformuleret ytring. 

Ifølge Kama Sutra bør forspillet omfatte alle de fem 

sanser. 

Her får du lidt tips til hvordan du kan stimulere sanserne 

og give din partner en helt speciel oplevelse 

Gør gerne lidt ekstra ud af selve stedet hvor I senere skal 

dyrke sex. Hver detalje betyder noget. Tænk på sengetøjets 

farve og kvalitet. Vælg det der virker mest sensuelt og 

tiltalende. Skal gardinerne være trukket for? Eller hvis I 

elsker i dagslys ville det så være mest sexet hvis solens stråler 

når sengen? 

Eller hvad med dejlige, parfumerede rosenblade strøet ud 

over sengen og et par duftlys der udsender en sensuel duft. 

Sæt den helt rigtige musik på. Den skal være dæmpet og 

sensuel og I skal begge kunne lide netop den type musik. 

Noget forførende sensuelt og orientalsk musik passer perfekt.  
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Tag bad inden I skal dyrke sex og træd ren og velduftende 

ind i rummet til hende/ham. Eller tag bad sammen med den 

elskede og giv hinanden blid kropsmassage i badet med en 

vibrerende svamp - gerne med et par dråber duftolie på. 

Den der står for forførelsen hvad enten det er hende eller 

ham skal koncentrere sig om at finde noget godt til hver af de 

fem sanser. Høre, se, føle, lugte og smagssansen. 

Mad er meget vigtigt for sanserne. Det kan være utroligt 

sexet at dele mad med din elskede. Vælg hvad du vil servere 

og vælg gerne mad der har interessante farver, dufte og 

smage. Anvend ikke bestik men brug fingrene for at få den 

størst mulige sanselige oplevelse. 

f.eks. at gnide en fløjlsblød fersken blidt mod din elskedes 

kinder, mave og læber, pres den lidt og lad saften dryppe i 

hendes mund og på hendes bryster og slik forsigtigt saften af 

med blive sensuelle slik. 

En lille lækkerbid, f. eks et frosset jordbær er også lækkert 

at lade gå fra mund til mund og nippe af.  

I Kama Sutra er det vigtigste, at man hele tiden er 

opmærksom på at der er meget mere i sex end blot 

intimområderne. Det er strengt forbudt at stile direkte mod 

penis/klitoris og stimulere der uden først at have brugt lang 

tid på hele kroppen. Giv jer god tid og oplev hvor sensuelt det 

kan føles at nappe blidt i øreflippen, nusse albueleddet eller 

alle de sjove mærkelige steder man ikke lige forbinder med 

noget erotisk. 

Eksperimentér med forskellige berøringsformer, let tryk, 

stryge med hænderne, nappe blidt med tænderne, kilde med 

håret, lade fodsålen glide hen over din elskedes mave…  

Det er også en rigtig god ide at have en lille taske med 

rekvisitter klar. Det kan være et silketørklæde, en fuglefjer, et 

lille stykke pels, en blød børste, en duftende blomst fra haven, 

en blød klud opvarmet i mikroovnen eller en perlekrans, kun 

fantasien sætter grænser her og alt vil give den elskede en ny 

og skøn oplevelse. 
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Meget vigtigt. Man skal være hjemme i sin egen krop! Det 

vil sige at man skal kunne lide sig selv. Det er ikke muligt at 

få en stilfredsstillende oplevelse ud af det hvis man har fokus 

rettet mod sit udseende eller mangel på samme. Smid alle 

hæmninger væk og vær stolt af dit udseende. Tænk på, at din 

partner nyder din krop og det er op til dig at give ham/hende 

mest muligt nydelse. 

 

I Kama Sutra hedder kvindens skede Yoni, hvilket betyder 

helligt rum! 
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Navnet indikerer at det er meget vigtigt at betræde det 

hellige rum på den rigtige måde og ikke bare mase 

hæmningsløst derind… 

Sammenlign kvindens kønsdele med en lækker saftig 

frugt. Frugten afgiver kun sin lækre saft og skønne duft, hvis 

den bliver nulret og gnedet med hænderne. Så brug alt din 

viden fra forspil og vær blid og kærlig i dine berøringer. 

Mandens penis kaldes Lingam. 

Lingam er kilden til megen nydelse for kvinden og derfor 

skal hun sørge for at give den Lingam massage. Det eneste der 

kræves af ham er, at han ligger helt stille og nyder 

fornemmelserne der skyller gennem hans Lingam. Det er ikke 

meningen, at han skal stimuleres til udløsning. Du er nødt til 

at være meget opmærksom og hvis det er lige før han 

kommer så skal du ændre trykket. Eller give helt slip indtil 

han er faldet lidt ned igen.  

Den største nydelse kommer via fornemmelsen af at være 

i bølgedale. Oppe og nede skiftevis. Hvis han er lige ved at 

komme og ligger og stønner, så må du endelig ikke stønne 

med, men derimod bevare en rolig vejrtrækning. Et andet lille 

trick er at tage blidt fat i hans testikler og trække forsigtigt 

nedad. Testiklerne trækkes nemlig op i nærheden af kroppen, 

når han er ved at komme. 

Når du modtager Lingam massage så skal du give dig selv 

lov til at nyde det uden at føle noget som helst behov for at 

yde noget som helst. Det er også underordnet om du får en 

stærk erektion eller om du ikke får nogen erektion 

overhovedet.  

Du kan selv hjælpe til med at forhale din udløsning. Når 

du mærker at du er lige ved at komme så skal du forsøge at 

slappe af i alle kroppens muskler og trække vejret dybt og i en 

jævn, rolig rytme gennem næsen. Det vil hjælpe dig til at 

mindske din ophidselse. 

Og bare rolig du skal nok få lov til at give den hele armen 

senere… 
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Men først skal du lige lære en teknik der kan åbne din 

krop og forstærke din nydelse. 

Langt de fleste mennesker rummer en masse spændinger i 

kroppen og også i deres kønsorganer. Spændinger kan være 

både fysiske og psykiske. Det kan f. eks være dårlige seksuelle 

oplevelser eller skuffende partnere der ikke fik dig med på den 

lange rejse mod nydelsen og afslutningen. 

Det er særdeles almindeligt at man kan blive stimuleret 

lige til toppen, til den højeste tinde, men ikke ned på den 

anden side. Med andre ord får man ikke den ønskede 

orgasme! 

Jo flere gange man oplever det jo mindre vil man være 

tilbøjelig til at reagere på berøring og gradvist vil man stoppe 

med at have sex for sin egen skyld. Og sex for partnerens 

skyld går ikke i længden så ebber det gradvist ud og man har 

ikke sex så ofte, det er en ond cirkel at komme ind i. 

 

 

Den vigtigste metode, til at få fjernet spændinger i 

underkroppen er ved at lære at bevæge og strække de berørte 

områder på den rigtige måde. Disse øvelser bevirker også at 
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man bliver mere smidig i hele kroppen og derved får lettere 

ved at indtage de stillinger der bruges i Kama Sutra 

Hvordan spænder man så sine elskovsmuskler af? 

Først og fremmest skal du rette din fulde opmærksomhed 

på dit åndedræt. Det gælder om at lære kunsten at lede 

åndedrættet ind i bækkenet og kønsorganerne.  

Sæt dig på gulvet med ret ryg og før fodsålerne sammen 

og anbring hænderne på fødderne (eller skinnebenene hvis 

det føles bedre for dig). Du skal have fødderne så tæt på 

kroppen, at du kan mærke en vis spænding i underlivs 

området, men ikke så tæt at det føles ubehageligt.  

Når du sidder rigtigt skal du begynde at føre knæene 

langsomt op og ned mens du forestiller dig at dit underliv 

bliver mere og mere elastisk og åbent. Prøv dig frem med 

hurtigere vippebevægelser og bevægelser hvor du presser 

knæene længere ned. Denne stilling hedder 

sommerfuglestillingen og du skal forestille dig at dine knæ er 

sommerfuglevinger du basker med. 

Imens du basker, skal du holde fokus på din vejrtrækning 

og sørge for at få den dybt ned i underlivsmusklerne, så hver 

gang du basker kan du fornemme at det løsner op for gamle 

spændinger. 

Udfør gerne denne stilling som et fast ritual inden I har 

sex. Det virker rigtig godt hvis I sidder ryg mod ryg og 

udfører denne øvelse. Efter en tid vil I opdage at jeres 

bevægelser bliver mere og mere synkrone og jeres 

vejrtrækning stiger og falder i takt. Dette er den allerbedste 

måde at sikre at jeres senere forening i selve den seksuelle akt 

bliver helt fantastisk for jer begge. 

 

Kama Sutra stillinger 

Der findes et utal af forskellige stillinger, men mange af 

dem er kun variationer over hinanden. Den eneste forskel er 

måske en lille ændring af vinklen penis rammer skeden, eller 

ændring i hvor meget eller lidt hun knæler foran ham. 
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Det er ikke vores holdning, at det er selve stillingen og 

navnet på pågældende stilling der er det vigtigste for om 

oplevelsen bliver god eller ej 

Selvfølgelig findes der par der tænder på at afprøve 

samtlige stillinger i rækkefølge, men det er ikke det vi 

anbefaler her. Det er langt vigtigere at bruge tid, energi og 

opfindsomhed på at gøre sex til noget helt specielt og efterleve 

selve Kama Sutra læren om at alle 5 sanser skal stimuleres. 

 

Så vi vil kun nævne ganske få af de stillinger der kommer 

fra Kama Sutra. 

Kamas hjul. Han sidder på en plan overflade med benene 

strakt ud foran sig og hun sætter sig overskrævs på ham med 

benene strakt ud bag hans krop. I holder fast om hinandens 

overkrop og vugger frem og tilbage.  

Fra denne stilling er det let at gå videre til en ny hvor 

kvinden ligger på ryggen og derved blotter klitoris så manden 

kan stimulere hende der mens han stadig er inde i hende. 

Stillingen kan varieres, så i stedet for at holde om 

hinanden strækker I jer bagud og griber fat om partnerens 

fødder eller ankler. Den stilling kaldes fodgreb. 

 

I kan også prøve hoppestilling. Manden sætter sig på 

sengekanten eller på en stol og kvinden sætter sig på hans 

skød med ansigtet bort fra ham. Når penis er i skeden bruger 

kvinden sine elskovsmuskler til at klemme sammen om ham. 

Det kaldes et vaginalt knus. Når I mestrer dette kan I prøve 

og gå videre med egentligt stød. Hvis stillingen skal være 

ekstra intim så kan hun lægge hovedet bagover mod hans 

skulder så kan man både nusse og kysse imens. 

Eller hvad med oksen? Manden stiller sig op at en væg 

med spredte ben og hun stiller sig med ryggen op mod ham, 

spreder benene og bøjer sig derefter forover så hænderne når 

gulvet. Det er en anonym stilling da man ikke har kontakt 

med hinandens ansigter. Det kan være skønt hvis man kan 
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lide at fantasere imens man har sex. Det er det man kalder en 

dyrisk stilling og den fremkalder mange erotiske 

fornemmelser af dominans hos mændene og en fornemmelse 

af sårbarhed og underkastelse hos kvinderne. 

 

 

 

 

Hvis I kan lide at det skal være kvinden der styrer så prøv 

rid lemmet stillingen. Han ligger på ryggen, helst med en 

pude under skuldrene, og løfter knæene op mod de løftede 

skuldre. Hun skræver over ham og sænker sig ned over hans 

penis. Hun hviler let mod bagsiden af hans lår samtidig med 
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at hun støtter med fødderne. Denne stilling kan varieres på 

utallige måder. Hun kan f. eks bøje sig ned mod ham så de 

kan kysse imens eller hun kan vælge at læne sig tilbage og 

sætte armene bagud for at støtte. 

Der er utallige kombinationsmuligheder og der er ingen 

der er bedre end andre. Det vigtigste er at prøve sig lidt frem 

og tage det stille og roligt og give sig tid til at mærke og nyde 

de forskellige fornemmelser og følelser hver stilling og 

variation giver. 

Udforsk hinanden og bestræb jer på at gøre hver oplevelse 

til noget helt særligt. 

Sådan en oplevelse gør virkelig noget for parforholdet, når 

man indimellem er så tæt gider man ikke skændes om 

vasketøjet, prøv det! 

Men der er mange andre måder at sætte gang i tingene på, 

har I prøvet at tage en snak om fantasier, læs mere i næste 

kapitel. Men først lige de 10 spørgsmål omkring Kama Sutra. 

 

 

1. Hvad er den vigtigste lære i Kama Sutra? 

   

A. Sex er noget særligt og bør behandles som et 

vigtigt ritual 

B. Hvordan man får en hurtig orgasme 

C. At man kun har sex når man virkelig trænger til 

det 

 

2. Hvad betyder Kama? 

 

A. Kama betyder nydelse, begær eller sex 

B. Kama betyder duften af røgelseslys 

C. Kama at dyrke analsex 

 

3. Hvilke sanser skal forspillet indeholde? 
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A. Lugtesansen og følesansen 

B. Smagssansen og høresansen 

C. Alle 5 sanser skal stimuleres 

 

4. Kan mad være en del af forspillet? 

 

A. Mad og sex hører bare ikke sammen 

B. Ja men kun sund mad 

C. Mad er vigtigt for sanserne. Det kan være utroligt 

sexet at dele mad med din elskede 

 

5. Kama Sutra koncentrerer man sig om? 

 

A. Kønsorganerne 

B. Hele Kroppen 

C. Brysterne 

 

6. Bruger man rekvisitter når man dyrker Kama Sutra? 

   

A. Ja man skal huske altid at bruge røgelse 

B. Nej det gør man ikke 

C. Ja det er godt at have en taske med forskellige gode 

ting 

 

7. Hvad betyder Yoni? 

 

A. Det betyder skede - kvindens hellige rum 

B. Det er navnet på en stilling 

C. Det er et navn for kvindens bryster 

 

8. Hvad er Lingam? 

   

A. Lingam er mandens penis 

B. Lingam er en stilling man bruger for at opnå 

speciel nydelse 
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C. Lingam er en østerlandsk frugt, der højner 

erektion og smager som "mange kvinders safter" 

 

9. Hvordan kan du forhale din udløsning? 

   

A. Slap af og træk vejret roligt gennem næsen 

B. Knib dig selv i armen 

C. Drik et glas koldt vand 

 

10. Hvad er et vaginalt knus? 

 

A. At kvindens bruger sine elskovsmuskler til at 

klemme sammen om ham 

B. At kvinden klemmer hans hoved mellem sine lår 

C. At kvinden klemmer en frugt i skeden 

 

Personlige historier 

 

Han havde gjort noget ud af det 

Jeg var spændt da jeg skulle på min 3 date med min 

kæreste, skulle for første gang besøge ham i hans hjem. 

Havde naturligvis gjort lidt ud af mig selv, man ved jo aldrig 

hvad sådan en 3.date kan ende ud i. Han lukkede smilende op 

da jeg ringede på, der duftede skønt i hans lejlighed, det viste 

sig at komme fra duftlys. Han havde lavet lækker mad, tændt 

mange stearinlys og spillede dæmpet musik. Da vi efter 

maden kom ind i hans soveværelse havde han drysset 

duftende rosenblade ud over sit sengetøj. Han havde været 

inde og tænde mange stearinlys, det sammen med den blide 

musik skabte en fantastisk stemning. Vi startede stille og 

roligt med at kysse, det var fantastisk at mærke den omhu og 

udforskende måde han kyssede på. Sådan fortsatte det, vi 

havde blid og dejlig sex, det var fantastisk. Da vi lå arm i arm, 

og talte afslappet af sammen bagefter spurgte jeg lidt ind til 

hvordan han som mand var kommet i tanke om den stemning 
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han havde bygget op. Han fortalte at han havde læst en bog 

"Kama Sutra" som gik ind for at sex var specielt og det skulle 

man koncentrere sig om at gøre tid og plads til. Det må jeg 

sige at han havde gjort. 

 

Kama Sutra 

Jeg havde allerede som stor pige hørt om bogen Kama 

Sutra, og de mange stillinger den beskrev. Faldt så tilfældigt 

over den en dag og tog mig tid til at læse den. Sikken en 

forskel det gjorde for min mand og jeg. Vi har været gift i 15 

år og vores samliv er faldet ind i en rutine, desværre var vore 

sexliv også blevet rutinepræget. Jeg besluttede mig for at 

afprøve nogle af de ting jeg havde læst om, så jeg købte 

massageolie, duftlys, stearinlys og lækkert nyt sengetøj. En 

aften efter at børnene var lagt i seng og sov, tændte jeg de 

mange stearinlys i soveværelset og badeværelset. Gik ind i 

stuen og slukkede tv, tog min mand i hånden og bad ham 

følge med. Han blev lidt overrasket da han kom ud i 

badeværelset og så de mange lys. Vi gik i bad sammen, 

tørrede hinanden og gik så ind i soveværelset, hvor jeg fandt 

olien frem og masserede ham over hele kroppen dog uden at 

berøre hans penis. Kyssede ham så langsomt og forførende. 

Det udviklede sig til en lidenskabelig elskov og vi bagefter 

havde vi det dejligt. Jeg fortalte min mand om bogen og han 

lovede at læse den så vi fremover kunne gøre noget godt for 

hinanden og dermed også os selv. Er glad for at jeg faldt over 

bogen og brød rutinen. 

Oksen 

Jeg tænder helt utroligt meget på fantasier, også mens jeg 

dyrker sex. Min mand ved det godt og han har det 

tilsyneladende fint med det. I hvert fald kom han hjem med 

en bog om stillinger (Kama Sutra). Den beskriver mange gode 

stillinger men jeg har fået en favorit "Oksen" underligt navn 

men fantastisk stilling. Jeg står med ryggen mod ham, 

foroverbøjet med spredte ben, hænderne på gulvet så jeg kan 



254 
 

holde balancen, han trænger ind i mig bagfra. Det er 

fantastisk for mig, da jeg kan fantasere frit og min mand 

syntes det er fantastisk at have fuld kontrol over mig på den 

måde. Han kan støde dybt eller forsigtigt alt efter sit behov. 

Vi har fået mange gode orgasmer ud af denne stilling. 

 

 Tips og tricks og svar på de 10 spørgsmål til dette kapitel. 

 

Kama Sutra er oldgamle metoder, men sørg for at spice det 

op og gør det anvendeligt. Også for dig og din partner. På 

denne måde, får I ekstra inspiration til soveværelset og jeres 

sexliv.  

Vær åben og brug din fantasi når du bruger f.eks. Kama 

Sutra. Hvis du ikke tager det alvorligt, forsvinder magien 

hurtigt, og så er det bedre at lade være. Men giver du dig hen 

og respekterer principperne og din partner - så er ekstasen 

lige ved hånden.  

Mangler du inspiration til flere Kama Sutra stillinger, så 

kan du købe en vejledende video, der på pæn og sober, men 

alligevel meget inspirerende, vis viser hvordan man bruger de 

forskellige stillinger,  

 

1: men nok den vigtigste lære i Kama Sutra er læren om at 

sex er en særlig lejlighed og bør behandles som et vigtigt 

ritual. 

2: Selve ordet Kama betyder nydelse, begær eller sex. 

3: Ifølge Kama Sutra bør forspillet omfatte alle de fem 

sanser 

4: Mad er meget vigtigt for sanserne. Det kan være 

utroligt sexet at dele mad med din elskede.  

5: Det er strengt forbudt at stile direkte mod penis/klitoris 

og stimulere der uden først at have brugt lang tid på hele 

kroppen.  

6: Det er også en rigtig god ide at have en lille taske med 

rekvisitter klar.  
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7: I Kama Sutra hedder kvindens skede Yoni, hvilket 

betyder helligt rum! 

8: Mandens penis kaldes Lingam. 

9: Når du mærker at du er lige ved at komme så skal du 

forsøge at slappe af i alle kroppens muskler og trække vejret 

dybt og i en jævn, rolig rytme gennem næsen 

10: Når penis er i skeden bruger kvinden sine 

elskovsmuskler til at klemme sammen om ham. Det kaldes et 

vaginalt knus. 

 

  



256 
 

Kapitel 17 

 

Fantasier og Fetish 

 

Alle har fantasier. Skal fantasier udleves, eller er det fint 

at de bare er det – fantasier?  

Frække fantasier der styrker dit sexliv. Læs hvad andre 

tænder på og bliv inspireret til at prøve noget nyt. 

 

Hvad er en fetish i det hele taget? Er det noget alle har? 

Fantasierne først, har vi alle det? 

De fleste af os har sexfantasier, men der er også en ret stor 

gruppe, der ikke har. For eksempel kvinder med små børn og 

en travl hverdag. De holder nogen gange både op med at 

fantasere, onanere – og med at have sex med 

partneren. Det er jo sådan med sex, at mere vil have mere hvis 

det ellers er godt, omvendt kan man helt glemme at have lyst, 

hvis man ikke har sex i en længere periode.  

Her kan vi bruge fantasierne for at få skub i sagerne igen. 

Mænd er primært visuelle og tænder på billeder, mens 

kvinder primært tænder på ord. Derfor kan erotiske noveller 

være en stor hjælp til at få gang i fantasierne og på den måde 

skubbe til lysten der måske ligger i dvale. 

Sexfantasier er sunde og ofte kunne vi ikke drømme om at 

udleve dem, men intet er forbudt i fantasien. Sexfantasierne 

er som oftest ligefrem gode at have. De styrker nemlig både 

lysten til sex og kvaliteten af vores sexliv. Der er dog stor 

forskellighed i hvad kvinder og mænd fantaserer om. 

 

Kvinders fantasi top 10  

1. Fantasier om en tidligere eller nuværende partner 

2. Sex med en anden mand end partneren  

3. Sex med en anden kvinde 

4. Prøve nye stillinger eller rollespil 

5. Modtage oralsex 
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6. Fantasier omkring romantisk sex 

7. Voldtægt 

8. At være uimodståelig for mænd 

9. At være/lege luder eller stripper 

10. Sex med en fremmed  

 

Mænds fantasi top 10 

1. Fantasier om en tidligere eller nuværende partner  

2. Sex med en anden kvinde end partneren 

3. Give eller modtage oralsex 

4. Sex med to eller flere kvinder 

5. Voyeurisme og exhibitionisme 

6. Se partneren masturbere 

7. Analsex 

8. Bondage og SM 

9. Voldtægt 

10. Sex med en anden mand 

 

 



258 
 

Skal alle fantasier udleves? 

Det er bestemt ikke alle fantasier der skal udleves. Der er 

f.eks. mange fantasier der er meget voldsomme m.h.t. f.eks. 

smerte, underkastelse og voldtægt, involverer dyr, eller det at 

sætte sig i en situation hvor man ikke er sikker og kan sige 

fra. Det er udmærkede fantasier at have, hvis man tænder på 

dem, men det er bedst de forbliver fantasier. Vi vil 

understrege at alle fantasier er gode, så længe de er fantasier, 

men tænk dig altså godt om før du fører dem ud i 

virkeligheden.  

Omvendt er der mange fantasier man kan prøve sig frem 

med, måske er det en af dem der er virkelig gode i 

virkeligheden, eller også en af dem som man bagefter kan 

konstatere at det var bedst som fantasi. 

En af de ting du også skal tænke på er selvfølgelig også om 

du gør nogen ked af det ved at udleve din fantasi. Hvis du er i 

et parforhold, skal du diskutere det godt igennem med din 

partner inden du kaster dig ud i noget. Ingen fantasi kan være 

værd at risikere et ellers velfungerende parforhold for. 

Hvordan stiller din partner sig til fantasien, er det noget 

han/hun vil deltage i? Eller er det noget der er ok at du 

afprøver på egen hånd?  

Vi vil her kigge nærmere på nogle forskellige fantasier. 

Måske bliver du inspireret?  

Hvad fantaserer vi om og kan/skal det udleves? 

 

Samme køn 

Det er nok en af de mest populære fantasier, hvis man ser 

på f.eks. pornofilm og historier. Mange kvinder fantaserer om 

at være sammen med en anden kvinde og mange mænd 

fantaserer sjovt nok også om at se deres kvinde sammen med 

en anden kvinde uden selv at deltage. En del mænd fantaserer 

om at være sammen med en anden mand, det er en af de lidt 

mere forbudte fantasier. Det er jo en sjov verden vi lever i, for 

mens det i manges bevidsthed faktisk er ret legalt at to 
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kvinder er sammen, uden de nødvendigvis er lesbiske, kan to 

mænd ikke være sammen uden de er bøsser. For mænds 

vedkommende gør det måske fantasien endnu mere fræk at 

den føles næsten forbudt?  

Om det er en af de fantasier der skal udleves? Man kan jo 

sige at det er en af de mere uskadelige at udleve. Det er vigtigt 

at få aftalt rammerne omkring det. Hvis man har en partner 

er det en god ide at involvere ham/hende. De behøver ikke 

deltage, men for at få afklaret hvad partneren tænker omkring 

det. Er der jalousi omkring det f.eks.? Skal det være med en 

man kender eller med en helt fremmed og hvordan får man 

lige sat ord på det?  

 

 

Trekanter 

Her er nok flere muligheder end mange lige tænker over. 

Den mest almindelige som mange mænd har, er fantasien om 

2 kvinder der forkæler ham, ligesom mange kvinder har den 

om 2 mænd der forkæler hende. Men det kan jo også være en 

manden der er i centrum for en anden mand og en kvinde, 

ligesom det kan være kvinden der i centrum for en mand og 

en kvinde 
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Igen er det en af de fantasier der er til at gå til, selvfølgelig 

når man tænker over de ting som er nævnt ovenfor. I kapitel 

19 kigger vi lidt på swingerklubber som kan være et sted at 

udleve fantasier som ovenstående. 

Fantasier om dominans og/eller underkastelse og voldtægt 

Hører til de fantasier man sagtens kan udleve, men de 

kræver dels planlægning dels at man passer på sig selv/andre, 

eller har nogen til at passe på sig. Her er virkelig et sted hvor 

der kan være langt fra fantasi til virkelighed.  

Voldtægt i virkeligheden er noget af det mest forfærdelige, 

men ikke desto mindre en fantasi som mange piger har. Det 

er en fantasi der sagtens kan udleves under trygge forhold og 

med en partner du stoler på. Nogle mænd tænder også på det 

at planlægge sådan en seance for kvinden.  

Dominans og underkastelse kan udleves på mange måder 

og vi henviser her til kapitel 13 hvor vi skriver om erotiske 

magtlege. Det er en fantasi som tænder mange på meget 

forskellige niveauer, lige fra skolepigen der får skæld ud til 

den meget hårdtslående domina der har et utal af slaver.  

Hvis du går i gang med at udleve denne fantasi, så start 

forsigtigt og lad tingene udvikle sig, måske tænder du på 

tanken om at blive pisket, men i virkelighedens verden gør 

det alt for ondt til at du synes det tænder dig på nogen måde. 

 

Aldersforskel 

Cugar, MILF eller puma, er begreber der bruges når ældre 

kvinder fantaserer om yngre mænd eller omvendt. Når ældre 

mænd fantaserer om yngre kvinder eller omvendt er der ikke 

så mange begreber, Sugardaddy er nok det man oftest 

anvender. Når vi taler aldersforskel tænker vi her på en 

forskel på mere end 15 - 20 år. 

Igen er det en af de fantasier der er nemme at leve ud, og 

man kan bare forsøge sig frem. Her kan det være 

omverdenens reaktioner man er mest bekymret for.  
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Hvis vi skiller det ad mht. ældre kvinder og ældre mænd 

har det i mange år været almindelig kendt og accepteret at 

ældre mænd kunne føle sig tiltrukket af meget yngre kvinder 

og omvendt. Der er gennem tiden brugt meget energi på at 

forklare det psykologisk, faderkomplekser osv., men man kan 

jo også bare vælge at nyde sin fantasi og måske prøve sig frem 

om den kan bære i virkeligheden. 

Mange unge mænd drømmer om at forføre eller blive 

forført af en moden kvinde og det er i de senere år blevet en 

almindelig kendt accepteret ting. Og mange modne kvinder 

drømmer om at forføre eller blive forført af en ung viril 

mand. Kvinder topper seksuelt i 40’erne og mænd i 20’erne, 

derfor er det seksuelt en konstellation, der giver mening på 

det område.  

Det er en også fantasi der er rigtig nem at få mulighed for 

at udleve. Det kan straks være sværere at få hverdagen til at 

fungere og vennekredsen til at acceptere det, hvis det bliver til 

mere end en enkeltstående oplevelse, da der typisk vil være en 

større forskel på hver enkelt persons levevis. Men hvis man 

bruger kærligheden til at rumme forskellighederne og bruger 

energi og tid på, at dyrke det der holder jer sammen, så kan 

det sagtens fungere.  

 

Sex der involverer andre. 

Mange har fantasier om at se på andre der har sex, måske i 

det skjulte, måske som helt legal tilskuer. Det kan også være 

man tænder på at se sin partner lege med sig selv uden at man 

selv er involveret. Det kan også være du tænder på at en 

anden ser dig lege med dig selv, eller at andre kigger på du 

har sex. Igen er det nogen af de fantasier der forholdsvis nemt 

kan udleves. Tal med din partner om det hvis du godt kunne 

tænke dig at se ham/hende lege med sig selv, måske er det en 

gensidig fantasi. Det med at blive kigget på som par eller 

kigge på andre kan også praktiseres uden at bevæge sig ud i 

noget ulovligt ved at besøge en swingerklub f.eks. (se igen 
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kapitel 19) Det man skal passe hvis det er en fantasi at se 

andre have sex, er nemlig at man ikke generer nogen, så kan 

man komme rigtig galt af sted. 

 

Fetish 

Nogen fantasier drejer sig om en bestemt ting, en fetish 

At have en fetish er, at tænde på et objekt der måske ikke i 

sig selv er erotisk, eller at tillægge noget endnu mere erotisk 

karakter, end normen vil opfatte det. De fleste har seksuelle 

"afvigelser" i form af forskellige ting der stimulerer netop 

dem, men grænsen for hvad der er normalt, og ikke, rykker 

sig hele tiden, og der er efterhånden plads til de fleste. Vi, på 

Xtase-Skolen, er store fortalere for alle tænkelige metoder til 

at  

tænde – så længe hverken ufrivillige mennesker eller dyr 

er involveret. 
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Ofte vil man – ved en fetish – blive opstemt af forskellige 

ting. En 20-årig periode med undersøgelser af fetishes af ikke-

transseksuel karakter, viste at de hyppigste fetishes var: 

Påklædning (hele 58,3% af de adspurgte) 

Gummi og lak (22,9%) 

Fodtøj (14,6%) 

Specifikke kropsdele (14,6%) 

Læder (10,4%) 

Bløde materialer og stoffer (6,3%) 

Advokat og hypnotisør Alfred Binet introducerede 

terminologien Fetish. Han opdelte fetish i to grupperinger, 

nemlig den spirituelle kærlighed – den mentale kærlighed til 

roller, attitude, klasseforskelle eller jobs mens termen plastisk 

kærlighed, dækker over materielle objekter såsom kropsdele 

og rekvisitter.  

En Fetish kan ofte "helbredes", men det er de færreste der 

ønsker dette. Ofte er en Fetish en del af et menneskes kønsliv, 

og en naturlig del af deres eget behov, hvorfor få ønsker at 

ændre på dette.  

Det meste materiale der er udarbejdet om Fetish refererer 

til heteroseksuelle mænd, hvor de fleste objekter der bliver 

præsenteret er feminine såsom f.eks. høje hæle (på den 

kvindelige partner). Det er vigtigt at holde sig for øje, at det 

ikke nødvendigvis er muligt at overføre denne tendens til 

kvinder. Det er bestemt ikke alle kvinder der bliver stimuleret 

af at se en mand i sikkerhedssko! 

Nogle er i tvivl om hvorvidt de har en Fetish, mens andre 

føler at deres Fetish er ganske unormal. Så hvad er en Fetish? 

Hvis du har en Fetish, er du specifikt fokuseret på netop 

denne kropsdel eller? Du har brug for netop dette objekt, for 

at blive opstemt, og når du onanerer, fantaserer du om dette. 

Selv når du har sex med en partner, fantaserer du måske om 

din præference. F.eks. kan man sige, at du måske har noget 

for blondiner. Og præferencer er altså helt naturligt. Men kan 
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du KUN have sex med en blond mand eller kvinde, så er der 

nok tale om en Fetish.  

Ordet Fetish betød oprindeligt "Amulet" og stammer 

tilbage fra det 15. århundredes Portugal. Ordet var feitico, 

hvilket betød falsk magt, objekt eller amulet.  

For datidens portugisere var en Fetishist én der tilbad det 

unormale og usædvanlige. Nu har ordet dog en ganske anden 

betydning. 

 

Der er mange former for Fetishes. Vi har nævnt de 

overordnede kategorier. Man kan tale om Fetish over et 

medie, eller Fetish for form (stiletter, overknæ støvler og 

lingeri).  

Fødder, hår, bagdele, bryster osv. kan også betragtes som 

Fetish og mennesker kan få alt til at blive en Fetish. Det er 

som nævnt ganske sundt og fornuftigt at have et fokus for sin 

sexlyst, men føler man at ens Fetish står i vejen for ens liv 

eller forhold, er det en god idé at søge hjælp hos en terapeut.  

 

 



265 
 

En online undersøgelse viser – i ikke prioriteret 

rækkefølge – en helt ny og uptodate undersøgelse af både 

mænd og kvinders Fetishes. Der findes en lang række flere, 

men nedenstående er de hyppigste:  

1. Maven - Både mænd og kvinder er enige om at en fast 

mave er attraktiv. Nogle angav endda, at de ikke kunne føle 

sig tiltrukket af en partner der havde ’vom’. Dog har flere 

mænd udtalt at de decideret holder af en kvinde med lidt 

topmave, de fleste kvinder vil helst have en mand der er 

større end dem – det får dem til at føle sig feminine, og en 

enkelt mand har nævnt, at han er nødt til at komme ud over 

partnerens mave for overhovedet at kunne – komme.  

2. Kropspiercing – Dette var især interessant blandt den 

yngre del af deltagerne (fra 18 – 35). Her var tale om navle-, 

tunge-, penis og øjenbrynspiercinger. En enkelt fyr nævnte, 

at han simpelthen ikke længere ønskede oralsex fra en pige 

uden tungepiercing idet følelsen af det kølige stål mod hans 

pik imens hendes varme mund omsluttede ham føltes 

"ubeskriveligt". 

3. Læder, gummi, vinyl og latex – Især mænd holder af 

disse. Ikke nær så meget den konkrete følelse, men tanken om 

det specifikke seksuelle eller pornografiske der omgiver disse 

materialer. De fleste mænd vil når alt kommer til alt gerne 

finde hende de kan tilbringe deres tilværelse med, men kan 

hun også forenes med et "frækt-pige look" er lykken gjort. 

4. Dominans og underkastelse – Overraskende nok, er der 

en tendens til at kvinder er dominerende og mænd 

underkaster sig. De fleste kvinder nævnte at de ville elske at 

beordre deres mænd rundt i sengen og spanke dem. Flere ville 

endda bruge strap-on på deres mænd. På den anden side, er 

mændene ganske villige til at lægge krop til alt det 

ovenstående uden at blinke.  

5. Hænder og fødder. Mænd elsker at slikke, suge, kysse 

og bide i en lille damefod. Nogle – både mænd og kvinder – 

kan simpelthen ikke være tiltrukket af en partner med 
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grimme fødder. Mange kvinder holder til gengæld af at slikke 

en mands fingre, og en kvinde udtalte at hun kunne få en 

decideret orgasme af dette, alene. Det er sandsynligvis endnu 

engang fantasien der spiller ind, og forestillingen om, at det 

er mandens penis der stimuleres i stedet. 

6. Lange negle og læbestift. Rød læbestift og lakerede 

negle er stadig et turn-on. Der er noget notorisk attraktivt 

ved følelsen af negle der kører hen over din ryg. Også det at 

kysse en kvinde med mørk læbestift således at denne smøres 

ud over ansigt eller krop er meget stærkt. Det giver følelsen af 

at gøre noget forbudt f.eks. at være sammen med en 

prostitueret.  

7. Hår – kvinder med fletninger, rottehaler, hestehale osv. 

Blondine, brunette, rødhåret osv. Der er præferencer inden 

for alt, men skolepigen er stadig in. F.eks. har én skrevet, at 

han tænder på når kvinden "pisker" ham med sit hår og 

dermed dominerer ham. Kvinder har på den anden side til 

tider noget for mænd uden hår – altså skaldede mænd.  

8. Vand. Sex i vand, til vand, i nærheden af vand eller blot 

til lyden af vand er meget populært. Der kan være tale om 

havet, en bruser eller et badekar. Uanset hvad, er vand sexet.  

9. Golden showers. At urinere på partneren kan være en 

del af forspil. Nogle mænd tænder meget på at se en kvinde 

tisse. Eller holder af at tisse på partneren som en del af forspil. 

Psykologien ved "Golden showers" er om dominans. Den 

ultimative underkastelse er jo, at lade en anden urinere (pisse) 

på sig. 

10. Voyerisme eller exhibitionisme – At se eller blive set. 

Mange mænd holder af at se porno mens de onanerer eller 

har sex. Ligeledes har de behov for at onanere NÅR de ser 

porno – altså – de kan ikke lade være.  

Meget færre kvinder indrømmede at holde af at se porno, 

men til gengæld indrømmede mange at de tænder på at blive 

kigget på under akten.  
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Mere usædvanlige Fetishes kan være f.eks. Dendrophili, 

der er at blive stimuleret af træer. Forniphili, der er at tænde 

på at forme mennesker som møbler – eller BDSM (Dominans 

og underkastelse) og Hebephili – en seksuel tiltrækning af 

unge (teenagere eller unge voksne).  

Fantasier er rigtig godt, og nogle gange skal de udleves, få 

inspiration i næste kapitel til rollespil og kostumer, men test 

lige din viden omkring fantasier med de 10 spørgsmål her. 

 

 

1. Hvad tænder mænd primært på? 

 

A. Mænd tænder primært visuelt og altså på billeder 

B. Mænd tænder primært på lyde 

C. Mænd tænder primært på dufte 

 

2. Hvad tænder kvinder primært på? 

 

A. Kvinder tænder primært på billeder 

B. Kvinder tænder primært på ord 

C. Kvinder tænder primært på lyde 

 

3. Hvad er den mest udbredte fantasi hos både mænd og 

kvinder? 

 

A. Fantasien om en tidligere eller nuværende partner 

B. Fantasien om sex med dyr 

C. Fantasien om sex med en kendt person 

 

4. Tænder mænd på at se partneren onanere? 

   

A. Nej - det er en privat ting 

B. Ja - det er den 6. mest udbredte fantasi 

C. Nej - han vil helst selv tilfredsstille hende 
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5. Er alle fantasier gode/normale? 

 

A. Ja som fantasier, men ikke nødvendigvis i 

virkeligheden 

B. Nej nogle er unormale 

C. Nej du skal kun fantasere om noget du har prøvet 

 

6. Hvad er en MILF, cougar eller PUMA? 

 

A. En Meget Interessant Lokal Fyr 

B. En ung kvinde, der tiltrækkes af ældre mænd 

C. En hot, ældre kvinde, der tænder på yngre mænd 

 

7. Når en fantasi altid handler om en bestemt ting har 

man en? 

 

A. dårlig vane 

B. ensformig tankegang 

C. Fetish 

 

8. Hvad er den mest almindelige Fetish? 

 

A. Noget med kropsdele 

B. Noget med påklædning 

C. Noget med piercing 

 

9. Hvad betød ordet Fetish oprindeligt? 

   

A. Amulet 

B. Støvler 

C. Mad 

 

10. Hvad betyder Dendrophili? 

   

A. At blive stimuleret af porno 
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B. At blive stimuleret af grønsager 

C. At blive stimuleret af træer 

Personlige historier 

 

Sært? 

Jeg har engang læst om en pige i et dameblad, der fortalte 

at hun havde en fantasi, om at blive voldtaget af et kobbel 

hunde. Det lød lidt sært på mig, men tanker er toldfrie, og 

hvis ikke hun gør noget ved det (det lyder som noget lidt 

svært at udleve). Så er det vel ok.  
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Fantasi og virkelighed 

Min kæreste har i mange år snakket om, at han har en 

fantasi om at blive domineret og serviceret af en dame. Da 

han er ret dominerende, sker det ikke så tit til hverdag, men 

jeg besluttede mig for at overraske ham. Da han kom hjem fra 

job, havde jeg købt noget frækt, sort undertøj og en pisk på et 

dildoparty. Han gik ind i stuen og satte sig til at se fjernsyn. 

Efter et stykke tid, gik jeg ind i stuen og slog på dørkarmen 

med pisken: Det vækkede hans opmærksomhed! Så sagde jeg 

til ham, at nu kunne godt skynde sig ind i soveværelset, og 

derinde gav jeg ham en øjenmaske for øjnene og spændte ham 

fast med nogen manchetter jeg også havde købt. Alt sammen 

uden han anede det, naturligvis.  

Da han først var fuldstændig hjælpeløs, gav jeg ham den 

store tur, og han var MEGET tilfreds. Nogen fantasier kan 

godt tåle at blive udlevet.  

 

Tips og tricks og svar på de 10 spørgsmål til dette kapitel. 

 

Fantasier er helt naturligt og en del af et sundt sexliv. Brug 

dine fantasier, når du onanerer eller er sammen med din 

partner. Husk på: Tanker er toldfri, og det er helt tilladt at 

tænke præcis hvad man lyster under akten - lad dog være 

med at fortælle om det, hvis du har været "mentalt utro" - 

der er jo ingen grund til at gøre nogen kede af det.  

Ikke alle fantasier har godt af at blive udlevet. Men har du 

fantasier som skal prøves og som du har svært ved at finde 

legekammerater til, så prøv evt. at undersøge på nettet. Der 

findes en lang række mindre communities der dyrker 

specialiteter. Eller vær åben i en Dating-profil. Måske der er 

een rundt om hjørnet, der har det ligesom dig. 

Mange kvinder tænder på at se andre kvinder være 

sammen. Det er dog ikke af den grund sikkert at man ønsker 

at være sammen med en anden kvinde. Så spørg og tal, tal, tal 



271 
 

sammen - det er vejen frem til at gøre god brug af fantasiens 

verden. 

 

1: Mænd er primært visuelle og tænder på billeder,  

2: kvinder primært tænder på ord.  

3: Fantasier om en tidligere eller nuværende partner 

4: Se partneren masturbere 

5: Vi vil understrege at alle fantasier er gode/normale, så 

længe de er fantasier, men tænk dig godt om før du fører dem 

ud i virkeligheden.  

6: Cugar, MILF eller puma, er begreber der bruges når 

ældre kvinder fantaserer om yngre mænd eller omvendt. 

7: Nogen fantasier drejer sig om en bestemt ting, en fetish 

8: Påklædning (hele 58,3% af de adspurgte) 

9: Ordet Fetish betød oprindeligt "Amulet" 

10: Dendrophili, der er at blive stimuleret af træer. 
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Kapitel 18 

 

Erotisk mad - Rollespil og kostumer 

 

Hvordan kan rollespil, kostumer og skuespil give sexlivet 

en ekstra dimension? Hvor langt rækker din fantasi? Hvad er 

det lige der tænder dig? Og hvordan får du ekstra krydderi på 

dit sexliv med erotisk mad? 

 

Erotisk mad handler ikke kun om ingredienser og 

opskrifter, for erotisk mad er stort set al mad, der opfylder 

følgende kriterier: 

Først og fremmest skal det være noget i kan lide begge to 

Det skal være nogenlunde nemt at lave – det nytter ikke i 

er blevet trætte inden i er færdige. 

Det skal være nemt at spise, eller anderledes at spise. Fx. 

fingermad, eller noget i spiser med pinde. 

Det skal være anderledes end det i plejer at spise. 

Gentagelse er der ikke meget erotik i! 
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I kan spise det et andet sted end ved spisebordet. Læg en 

dug på gulvet og hold picnic der. Eller i sengen. Eller i haven 

eller nede i gården… 

Erotisk mad handler i virkeligheden mest om at gøre noget 

sjovt og anderledes end i plejer. Det erotiske ligger mest i 

overraskelsen, det uventede og det uvante. Ligesom da i lærte 

hinanden at kende – der var man mere opmærksomhed på at 

overraske den anden, at gøre noget sjovt og nyt – simpelthen 

at score. Og det behøver ikke at være den store opgave: med 

mindre det er jeres standard løsning når butikkerne har 

lukket, så hent Thai-mad nede hos den lokale og spis det på en 

bænk henne i parken med en flaske kølig hvidvin. 

Udtrykket Afrodisiaka er almindelig kendt og dækker over 

- Urter eller andre stoffer der benyttes af begge køn, med det 

formål at forstærke den seksuelle drift og formåen. Udtrykket 

er afledt af Afrodite, som er navnet på den græske gudinde for 

skønhed, frugtbarhed, kærlighed og begær. 

Stærke krydderier som chili og cayenne i små mængder 

kan især anbefales. Men også krydderier som almindelig 

peber, ingefær, laurbær, nellike, kanel, og koriander. Ifølge 

"The Perfumed Garden" (verdens ældste kærlighedsmanual), 

skulle stødt peber mikset med kardemomme, honning og 

ingefær være et af de bedste potensmidler til mænd. I Indien 

blandede man peber, mandler og mælk for samme virkning. 

Det dyre krydderi Safran har ry for at gøre erogene zoner 

endnu mere erogene.  

Hvidløg blev brugt i store mængder af de gamle Romere 

og Grækere for at forøge potensen. Ligesom blodigt, rødt 

oksekød også har en dokumenteret effekt specielt på 

mændenes potens. 

Alle former for skaldyr har proteiner, ligesom østers. 

Rejer, krebs hummer, muslinger m.fl. Skulle især være godt 

for kvinders sexliv. Hummer er kendt for nærmest at være 

den mest sensuelle spise - efter østers.  
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Eller hvad med kombinationen af østers og champagne? 

Denne kombination er måske det allermest berømte  

 

elskovsmiddel. Casanova startede med 50 østers hver morgen, 

selvfølgelig serveret af en smuk kvinde. Østers har et meget 

højt zinkindhold, som bl.a. kan forbedre mænds 

befrugtningsevner. 

Men det behøver heldigvis ikke være så eksotisk. Alle 

syreholdige frugter som jordbær, hindbær, kirsebær kan 

anbefales. Og ingefær er i Asien blevet brugt i århundreder 

som både indvortes og udvortes middel. For indvortes brug, et 

mix af ingefær juice, honning og halvkogte æg. I Europa 
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bagte og spiste unge "møer" ingefærbrød, fordi det efter 

sigende skulle bringe dem en ægtemand.  

Chokolade indeholder mere end 400 forskellige stoffer, 

bl.a. stoffer der kan give den samme fornemmelse som når 

man er forelsket. Aztekerne var de første chokolade elskere - 

de blandede cacao med en form for mjød og tilsatte sukker. 

Montezuma skulle have drukket 50 kopper inden han gik ind 

til sit harem på flere hundrede kvinder. 

Honning er også rigtig godt. Alene ordet "Honey Moon" 

siger jo næsten alt. Order stammer fra gammel tid, hvor de 

nygifte i " the first lunar month" efter deres bryllup, skule 

drikke en særlig form for vin med honning. Nogle kulturer 

har også spredt honning på brudeparrets håndflader, 

hvorefter de skulle slikke det af hinanden. Dette skulle sikre 

at de fik et godt liv sammen. De gamle egyptere ofrede 

honning ti frugtbarheds-gudinden Min. 

Hvis du har i sinde at få din kæreste til at smelte foran dig, 

kan du forsøge dig med forskellige erotiske frugter eller 

grønsager 

Kirsebær: Disse serveres bedst i en skål med deres egen 

saft, som kan blive brugt til at fugte hendes læber og 

brystvorter. Man kan også dyppe dem i mørk chokolade... 

Jordbær: En meget sensuel og klassisk frugt. Med friske 

jordbær dyppet i hvid chokolade, får du først sødmen af 

chokoladen og derefter saften fra jordbærrene… 

Dadler: I Iran er de kendt for at være gode for de 

mennesker, hvis sexliv er ved at være en smule kedeligt eller 

ikke bestående.  

Vindruer: Med denne frugt kan du bruge din fantasi. Sæt 

f.eks. en vindrue fast imellem tænderne og bid forsigtigt 

sammen. Dette giver dine læber fuld opmærksomhed, og din 

kæreste får helt sikkert lyst til et kys... eller forhåbentlig 

mange af slagsen! Dette er mere en forspilsfrugt….  

Appelsiner: Dette er en jomfruelig og ren frugt. Gamle 

skikke siger, at forelskede par som bader i et bad blandet med 
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appelsinsaft, den første gang de elsker, vil få et langt og 

sensuelt kærlighedsliv… prøv det! 

Ellers er det kun fantasien der sætter grænsen. Det er dog 

vigtigt at huske på at det ikke må være for svære retter der 

tager lang tid, man serverer når det skal være oplæg til sex. 

Du skulle jo helst ikke være for træt til at nyde efterspillet…  

Når man taler om fantasier, fetishes (se kapitel 17) og 

drømme, så må man uvægerligt også rundt om rollespil.  

Der er nemlig mange der tænder på tanken om sex med 

f.eks. politimænd, sygeplejersker eller stewardesser. Og vi 

behøver slet ikke alle sammen at være det. Bare lade som om. 

Det er også en måde at udleve fantasien på med den man 

kender, i stedet for at skulle ud og finde en "rigtig" 

sygeplejerske eller håndværker.  

 

 

Rollespil er et fantasi-spil, en leg, hvor deltagerne lever sig 

ind i nogle fiktive roller i en fiktiv verden. Det kan give et sus 

at spille en anden rolle, end man gør i hverdagen. Er du en 

stille person til daglig, så slip dig løs som udklædt i et 

rollespil. Vis en anden side af din personlighed og oplev helt 

nye dimensioner i dit sexliv  
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Når man skal lave rollespil kan man vælge om det skal 

være impulsivt eller om det skal være planlagt med en form 

for drejebog. 

Det er meget simpelt at lave et impulsivt rollespil. Det 

kræver kun at du ifører dig et kostume og så ellers bare lader 

fantasien og inspirationen råde. 

Men du kan også vælge at gøre lidt mere ud af det og 

skrive en lille drejebog. Hvis du har mod på at forsøge det er 

der to muligheder 

Du kan skrive en drejebog hvor du selv vælger tema og 

sætter rammerne for legen. Ulempen her er, at det er svært at 

undgå fastlåste roller og at legen kan blive en anelse stiv og 

forudsigelig, især hvis man leger den flere gange. Man må 

selv bringe det nye ind i billedet og det kræver tid og evnen til 

at improvisere og fantasere.  

Så flere og flere vælger at få en tredje-part til at skrive 

drejebogen til legen. På den måde kan det blive en leg, hvor 

begge parter kan give slip og overraske hinanden ud fra givne 

rammer.  

Xtase-Skolen har en forfatter tilknyttet, der både kan 

hjælpe med at udforme en drejebog eller skrive en fuldt 

færdig historie der passer til netop jeres behov. Læs mere om 

de frække rollespils historier her 

Vælger du selv at skrive historien så skal rammer og 

stemning skal lægges og jeres roller skal præsenteres. Så skal 

plottet introduceres og der skal sættes mål og ting op, som I 

kan arbejde for og glæde jer til. Du skal give din partner, hvad 

han/hun vil ha’, og husk at vedkommende har forestillinger, 

du helst skal opfylde, på en anden måde end de forventer.  

Du skal tænke over scenariets ydre rammer og stemning. 

Dvs. hvor er vi, på hvilket tidspunkt og hvad kan lade sig 

gøre? Er vi på rektors kontor? På hospitalet? I junglen? Eller 

måske i år 2050 på Venus. Hvordan skal indretningen, lyset 

og lyden være? Du kan gøre rammerne mere eller mindre 

fastlåste eller løse. Alt efter hvad der er behov for og vil 
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kunne gøre det til en fantastisk sex oplevelse for både dig og 

din partner.  

Tænk lidt over hvad for en rolle, I kan, og vil spille. Hvor 

selvsikre er I? Hvor store er I? Hun kan jo af naturlige 

årsager ikke gøre det samme med sin partner som han kan 

med hende. Det er vigtigt at skrive en drejebog der kan lade 

sig gøre i praksis. Næste skridt er så at skabe karaktertræk og 

udvælge kostumer og måske udstyr, der passer til rollen og 

som samtidig er markant anderledes end det man bruger i 

hverdagen.  

Og så skal man altid huske at tænke over, hvordan man 

kommer ud af rollen igen. Find på et tegn eller en måde, I 

kommer ud igen. Tænk over om I har nogle situationer, I 

gerne vil undgå eller som I med fordel kunne forberede jer på 

mentalt. Husk at du spiller din rolle under ansvar. Du må ikke 

ødelægge spillet for din partner ved at gøre noget, der er for 

fastlåsende, at for grænseoverskridende eller som får din 

partner til at føle sig som en taber imod sin vilje. Det hele 

skulle jo også gerne ende med fantastiske sexoplevelser for jer 

begge to… 

Nu skal du så fange din partners interesse og begynder at 

bygge en stemning op. Det kan du gøre ved f.eks. at sende en 

mail, SMS, eller prøv at lægge et flot brev på hovedpuden. Så 

har I begge mulighed for at forberede jer på legen. Det er 

meget vigtigt at indledningen tages alvorligt for det er her 

hele spændingen skal bygges op 

Når tiden er kommet til at begynde selve legen, kan det 

være en god ide at starte selve rollespillet på en måde der 

overrasker partneren. Eller evt. starte før aftalt tid… 

For at gøre det ekstra spændende kan man bruge 

rekvisitter undervejs. Det kan være en gave, drikke eller spise, 

en fræk film eller bog, et stykke sexlegetøj eller blot en helt 

almindelig ting fra hjemmet som skal bruges på en ny og 

frækkere måde 
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Du må gerne tage røven på din partner og give ham/hende 

en aha-oplevelse. Det er din opgave at få drejet historien så 

den ikke er helt forudsigelig. Det kan du gøre ved at indlægge 

vendepunkter i rollespillet. 

Vi vil nemlig som regel gerne udfordres og have lidt 

modstand, gøre sig fortjent til sejren. Man skal lide lidt og 

kæmpe, men føle sig fri. Ens valg skal betyde noget og 

handlinger skal have konsekvenser. Gør aldrig noget, der 

ødelægger legen for en spiller. Ikke for store straffe. Masser af 

tid til at slappe af imellem det der sker og tid til at 

improvisere, og så skal det ende med en eller anden form for 

afslutning med sex. 

Tiden er et effektivt redskab til at skabe spænding, 

intensitet og motivation. Lav en tidslinje og læg ting ind, der 

sker på faste tidspunkter. Enten overraskende eller som en 

tidsbombe. Der kan også skrives personlighedsændringer ind i 

et plot, der sker gradvist. 

Bipersoner. Måske kan du bruge tjenere på restauranter, 

jeres venner, naboer, familie eller fremmede til at spille bitte 

små roller på vejen. Til overlevering af gaver eller breve... 

eller andet småt. Det kan gøre spillet meget spændende, at der 

er andre end de to med.  

Slutningen er vigtig. Din partner har store forventninger 

og det kan være rigtig svært at gøre slutningen spændende og 

lidt overraskende. Men det kan være en rigtig god ide at 

runde af med et erotisk terningspil så bliver begge parter jo 

overraskede… 

Som efterspil når begge partyer har nået klimaks, kan den 

der enten har skrevet drejebogen eller har købt/bestilt den 

skrevet komme med en lille afrunding og fortælle partneren 

hvad der lå til grund for netop den handling  

 Der er rollespil der handler mere om stedet, altså i skoven 

eller ved stranden, måske på høloftet, ja steder der forbindes 

med lidt "ulovlige" steder eller hvad nu, hvis vi bliver 

opdaget steder.  
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Så er der de fysiske rollespil, hvor en genstand, fx kan det 

være en pisk, en støvekost, eller et sæt håndjern der er lagt 

frem på middagsbordet. Det er genstanden der definerer 

rollerne og sætter sexlegen i gang. Det kan også være et 

scenarie der skaber rollen, fx at der er tændt stearinlys i et 

helt værelse og rosenblade er strøet som en pil der viser vej til 

dette værelse, eller der er sendt en sms nogle timer før mødet 

med ordre om påklædning eller legetøj der skal medbringes til 

senere brug. 

En af årsagerne til at rollespil stimulerer os, er muligheden 

for at spille – og dermed være – en anden for en tid, påtage sig 

en anden identitet for en stund og bryde med sit normale jeg. 

Indgroede mønstre såsom "den pæne pige" eller 

"machomanden" kan lægges på hylden, når man sætter en ny 

scene og udgiver sig for at være en anden. En anden årsag er, 

at vi ofte tænder på det vi ser og det sætter gang i fantasien.  

I et parforhold falder man hurtigt ind i nogle bestemte 

roller, det er sjovt at bryde dem af og til med et rollespil hvor 

man måske påtager sig en meget anderledes rolle end til 

hverdag.  
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At iscenesætte et rollespil kan være en 

kærlighedsoverraskelse for din partner. Du bestemmer dig for 

en indgangsvinkel og laver en slags drejebog, får fat i de ting 

du skal bruge og sender så en sms eller en mail med ganske 

lidt information om at noget er under opsejling, det vil tænde 

de fleste. Husk de små detaljer som at børnene er passet, 

vinen trukket op og isterningerne er i fryseren.  

Mange mænd og kvinder tænder på kostumer af enhver 

art. I virkeligheden er det ikke så vigtigt hvad de er – blot 

partneren indikerer en interesse for et tema og laver et set up 

som indledning til sex, ja, så er de fleste partnere glade og 

tilfredse. Kostumerne frembringer også en bestemt rolle, så 
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vælg gerne en rolle der er atypisk for dig – eller som bakker 

dig helt op. Det er nu, muligheden er der for at udleve en 

fantasi! 

Det er nemt at finde et kostume i dag, der er mange flotte 

kostumer til en rimelig pris, du kan også få det i flere 

størrelser. Den indvending vi jævnligt hører mod kostumer 

er, at pigerne ikke selv synes de ser ud som modellerne på 

billederne. Det er fuldstændigt ligegyldigt, piger!!! Jeres 

mænd ved godt hvordan I ser ud uden tøj på og de bliver bare 

glade for at I stoler så meget på dem at I tør vise jer frem i 

noget lidt frækt, selv om I måske ikke har modelmål. Men 

hvor mange har i virkeligheden det?? 

 

Kostumer 

Når vi ifører os en kostumer, kan vi samtidig påtage den 

identitet der "hører" til det samme kostume. Vi kan for en 

stund slippe den person vi normalt er og udleve en fantasi. Vi 

kommer her med nogle eksempler, der findes mange 

variationer, men hop ud i det og prøv! 

Stuepigen/sygeplejersken/skolepigen/cheerleaderen. 

Her er der tale om en drøm som rigtig mange mænd har. 

Pigen er parat til at servicere og til mandens rådighed, 

praktisk iført en alt for kort kjole, der giver fin adgang til 

sexet udsyn.  

Stuepigen vil ofte holde den traditionelle støvekost, der 

snildt kan bruges til at kilde, stimulere og kæle – også for 

hans ædlere dele. Få mænd kan modstå denne fantasi.  

Sygeplejersken i sin jomfruelige hvide dragt, der pludselig 

er opnåelig i sin korte og nedringede uniform.  

Skolepigen med de nedslåede øjne (som nu pludselig er 

lovlig), eller hvad med cheerleaderen der for længst har 

vundet indpas i folks bevidsthed som "hende den lækre". 
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Der er utallige variationer over netop disse kostumer, både 

som hele dragter og som todelte sæt, vælg det du synes bedst 

om, så kan du altid udvide sortimentet. 

Politikvinden/Militærpoliti/Catwoman. 

Her er det kvinden der påtager sig styringen og signalerer 

magt. Nogle mænd tænder på at underkaste sig og få lov at 
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smide magten og styringen for en stund. Vi lever i et 

samfund med store krav, og det at give slip og være uden for 

beslutninger, kan være meget attraktivt. Måske vil han 

forsøge at blande sig i legen. Giv ham et lille rap over 

fingrene og sig, at det er dig der leger, nu. 

Politiuniformer af enhver slags giver mulighed for at der 

kan leges med håndjern og hun kan spænde ham fast, og få 

total kontrol over situationen.  

Catwoman kostumer signalere den kælne smidige kat, der 

slikker sig om munden ved synet at partneren og hvilken 

partner kunne ikke tænke sig en "en tiger" i sengen.  

Mænd i uniform 

Næsten enhver uniform på en mand kan virke erotisk 

stimulerende. Om det er den blå kanvas arbejdsdragt eller 

søofficer uniformen, så signalerer uniformer magt og dermed 

muligheden for at give sig hen til ham. Der findes rigtigt 

mange kvinder der decideret tænder på mænd i 

"autoritetsjobs". Men alle har mulighed for at være 

politibetjent eller tømrer for en tid og byde på magt eller 

håndværkersex. Habitmanden har også autoritetssignal og så 

er der jo noget med en mand der bruger slips, han har altid 

værktøjet ved hånden hvis han skal binde kvindens hænder 

eller hvad hans fantasi nu byder ham eller hende. 

 

Lingeri 

Lingeri er ifølge ordbogen, såkaldt frækt undertøj, intime 

kvindelige beklædningsgenstande. Vi mener definitionen på 

lingeri er undertøj af lækker kvalitet, det kan være fantastisk 

lækre blonde sæt, fx: BH og trusser i samme farve, chemise 

(undertrøje) og trusse, ofte sammensat med flotte strømper, 

selvsiddende eller med hofteholder. Det er ofte kvaliteten af 

undertøjet der definer at det er lingeri. Det er de færreste 

mænd der foretrækker "Sloggi" frem for blonder! Med til 

lingeri hører BH, trusser med og uden bund, trusser med 
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sløjfer i siderne som let kan bindes op, hofteholder og 

corsager.  

Om nattøj skal med under lingeri er der forskellige 

meninger om, men der er jo stor forskel på en praktisk 

flonelsnatkjole og den lækre lille babydoll. Mænd tænder på 

at se kvinder i den søde lille sag som en babydoll er, eller det 

lange flotte negligé over en flot lang blonde i samme farve og 

kvalitet.  

 

Det fine, frække lingeri i hvid, symboliserer den uskyldige 

og rene brud. Det er underkastelse og renhed, og nogle mænd 

finder dette fantastisk. Især hvis du normalt er en orkan på et 

lagen, og lidt fræk i munden, kan du træde ind i den dydige 

rolle, og lade din mand finde din indre Madonna.  

Sort/rødt lingeri 

Her er scenen sat til den traditionelle forførelse. Du kan 

selv vælge tonen og hvor gennemført det skal være, med 

hofteholder, netstrømper og stiletter, men mænd æææælsker 

når deres quinde forfører dem. Du kan gøre det frækkere 

endnu med f.eks. en bundløs trusse… Eller simpelthen på et 

tidspunkt (gerne i byen eller ude) sige til ham: "Jeg har for 

resten ingen trusser på i aften". Det skal nok gøre ham helt 

rundtosset, og I er næppe nået inden døre før han tager for 

sig.  

 

Corsager 

Den ultimative indpakning til enhver figur. Med en 

corsage, bliver din talje snøret ind, så barmen og måsen bliver 

fremhævet til en vaskeægte timeglasfigur. Det kan mænd 

godt lide! Om du er stor, lille, tyk eller tynd, så er der en 

corsage til dig. Hånden på hjertet – ja – det der med at trække 

vejret kan være lidt overvurderet og du SER meget rank ud 

med den på. Men du vælger jo selv hvor stramt du vil snøre, 

så sørg for at ambitionerne matcher virkeligheden. En corsage 

kan du også sagtens have på under sex, og hvis du følger 
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eksemplet fra tidligere med et spejl at kigge i under akten – så 

skal du bare se løjer! 

 

 

 

Lak, latex og læder 

Læder har noget dyrisk over sig og duften af læder, er for 

nogen meget stimulerende. Lak og latex er notorisk 

tætsiddende og overlader meget lidt til fantasien, og kan på 

den måde give et kick. Når alt kommer til alt, handler 

tiltrækningen ved lak og læder i højere grad om de 

associationer der bliver vækket til live. Lak og læder er 

forbundet med BDSM og indikerer dominans eller 

underkastelse, alt efter måden disse bliver brugt. Er du den 

pæne pige, kan du med held iføre dig en stram lædersag og en 

blød pisk – så skal han nok blive overrasket og lur mig om 

ikke også du pludselig bliver bare lidt mere fræk i munden. 

Mænd holder af når deres kvinde siger frække ord – på rette 

tid og sted.  

 

Lingeri til mænd 
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Måske ikke så almindeligt men en del mænd kan lide at 

have frække underbukser på og ikke bare den tætsiddende 

boksershorts. En fræk sag med fx en lynlås så der er let 

adgang til penis, eller en net ting, der faktisk ikke skjuler 

noget. Der fås også g-strenge med et lille skørt til at skjule 

penis der kan sætter tanken hen ad urskovsmanden med sit 

lændeklæde. Han ser jo også lækker ud i et par lange silke 

natbukser frem for dem i bomuld med snoren.  

 

 

Nu er vi nået ud i de mere snævre kredse af 

rollespilsmuligheder og fantasier. Og selv om egne grænser 

skal følges og respekteres, så er der alt mulig grund til at give 

legen og skuespillet plads i sexakten. På denne måde forbliver 

nysgerrigheden pirret, og du kan faktisk have andre partnere 

– helt uden at være utro mod din egen partner. 

Ved at bruge rollespil og kostumer kan du variere dit 

sexliv på uanede måder, men du kan også dyrke sex på mange 

andre måder og andre steder end hjemme og derved få 

variation. I næste kapitel kan du læse om de lidt mere 

avancerede variationer du kan dyrke, f.eks. swingerklubber 
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osv. Er du sikker på svarene på de 10 spørgsmål til det du lige 

har læst? 

 

1. Hvad er Afrodisiaka? 

 

A. Piller der forstærker den seksuelle drift 

B. Urter eller andre stoffer der forstærker den 

seksuelle drift 

C. En alkoholisk drik der forstærker den seksuelle 

drift 

 

2. Hvad kan safran gøre for dig? 

 

A. Gøre de erogene zoner endnu mere erogene 

B. Give dig en bedre nattesøvn 

C. Forhindre dig i at svede så meget 

 

3. Hvad er det måske mest kendte elskovsmiddel? 

 

A. Pornoblade 

B. Viagra 

C. Østers 

 

4. Hvilke stoffer indeholder chokolade bl.a.? 

   

A. Stoffer man får kvalme af 

B. Stoffer der giver den samme fornemmelse som når 

man er forelsket 

C. Stoffer der giver dårlig mave 

 

5. Hvor stammer begrebet Honey Moon fra? 

   

A. Fra gammel tid da man badede de nygifte i vin 

med honning 
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B. Fra gammel tid da man drak vin med honning til 

brylluppet 

C. Fra gammel tid da nygifte skulle drikke vin med 

honning for at få et godt liv 

 

6. Hvad kan dadler efter sigende gøre for jer? 

   

A. Sætte gang i et kedeligt eller ikke eksisterende 

sexliv 

B. Sætte gang i maven 

C. Gøre mænd mere virile 

 

7. Ulempen ved selv at lave drejebog til rollespil er? 

   

A. Hvis andre finder den på din computer eller hvor 

den er skrevet 

B. I bliver uvenner hvis den ikke bliver fulgt 

C. Legen kan nemt blive for forudsigelig 

 

8. Hvordan bygger du en stemning op? 

 

A. Du aftaler at I skal rydde op i kælderen 

B. Du beder ham/hende huske at hente ungerne til 

tiden 

C. Send f.eks. en sms, en mail eller et brev 

 

9. Hvad er et effektivt redskab til at skabe spænding og 

intensitet? 

 

A. At tv kører i baggrunden 

B. En velskrevet tidslinje 

C. Svigermors besøg om lidt 

 

 

10. Hvad kan være vigtige detaljer inden I starter? 
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A. At der er gjort rent i hele huset 

B. At bilen er vasket 

C. At børnene er passet og vinen er trukket op 

 

Personlige historier 

 

Rollespil 

Jeg har været sammen med min kæreste i 3 år og vi elsker 

hinanden og kender hinanden ned til mindste detalje. I 

sengen kan det dog være en ulempe at vi kender hinanden så 

godt, da det kan være svært at bryde ud af vores vante roller 

og slippe os løs. Vi havde forsøgt os med at lave rollespil, men 

fandt det begge grænseoverskridende. En dag prøvede vi et 

sexspil der gjorde hele rollespillet meget nemmere. Rollerne 

er f. eks sygeplejersken der tilser patienten, politibetjenten 

der anholder den uartige og mange andre. Det faktum at man 

spiller et spil hvor der er opstillet nogle regler gør hele legen 

meget nemmere og efter nogle gange er det nu helt naturligt 

og på ingen måde pinligt at bryde ud af den kærlige rolle og i 

stedet spille den frække. Det er en rigtig god måde at være 

sammen seksuelt og lade sig inspirere af spillets regler.  

 

Tips og tricks og svar på de 10 spørgsmål til dette kapitel. 

  

Sørg for at spille rollen helt og holdent, hvis du spiller en 

rolle, altså. Det er skønt engang imellem bare at give slip og 

være noget helt andet, end hvad man normalt er.  

Køb kostumer på nettet, book et party eller på en Erotic 

Messe. Her kan du ofte finde noget til en rimelig pris og 

kvaliteten er retfærdigvis ikke så vigtigt, da du formodentlig 

ikke får lov til at have det på ret længe af gangen. Den er pæn 

- tag den af! 

Ja - rødt er in igen. En del år har rødt lingeri været 

bandlyst, da det blev betragtet som corny og 80'er agtigt. Men 
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nu er det tilbage igen for fuld styrke. Rødt symboliserer 

erotik og stærk, seksuel kraft, så er du "i det røde felt", er 

scenen sat til en fantastisk aften.  

 

1: Urter eller andre stoffer der benyttes af begge køn, med 

det formål at forstærke den seksuelle drift og formåen.  

2: Det dyre krydderi Safran har ry for at gøre erogene 

zoner endnu mere erogene.  

3: Hummer er kendt for nærmest at være den mest 

sensuelle spise - efter østers.  

4: bl.a. stoffer der kan give den samme fornemmelse som 

når man er forelsket. 

5: Ordet stammer fra gammel tid, hvor de nygifte i " the 

first lunar month" efter deres bryllup, skule drikke en særlig 

form for vin med honning 

 6:  gode for de mennesker, hvis sexliv er ved at være en 

smule kedeligt  

7: Ulempen her er, at det er svært at undgå fastlåste roller 

og at legen kan blive en anelse stiv og forudsigelig,  

8: Det kan du gøre ved f.eks. at sende en mail, SMS, eller 

prøv at lægge et flot brev på hovedpuden 

9:Tiden er et effektivt redskab til at skabe spænding, 

intensitet og motivation.  

10: Husk de små detaljer som at børnene er passet, vinen 

trukket op og isterningerne er i fryseren.  
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Kapitel 19 

 

Udvid din Sexhorisont 

 

Dyrk sex på en anden måde! Prøv f.eks. Swingerklubber 

og andre klubber. Eller hvad med sex med en 3. part eller 

måske flere i sengen. 

 

Sex dyrkes som udgangspunkt mellem 2 mennesker, men 

der kan også indgå andre i legen.  

Inden man begynder at inddrage andre i legen, skal man 

have talt tingene igennem og aftalt de spilleregler der skal 

være. Det er vigtigt at man er helt enige om at andre skal 

inddrages og hvordan det sker. Husk at det er ikke den måde 

man redder et skrantende sexliv på. 

Jalousi er selvfølgelig den største fare, så det må man 

gennemtænke og hvis man vil prøve sig frem, så aftale 

hvordan man stopper op selv om det er midt i en leg der er 

god for den ene af parterne. 

Hvis I eksempelvis vælger at besøge en klub, er det vigtigt 

at I følges hjem, når den af jer der vil først hjem er parat til 

det. 

Man kan inddrage andre i legen på mange forskellige 

måder og mange forskellige steder. 

Mange starter nok med at have en ekstra med i sengen, 

hvordan I foretrækker kønsfordelingen og hvor det skal 

foregå er meget forskelligt. 

Nogle vælger sammen at udvælge en 3. part eller et par og 

lege sammen derhjemme. Hvis man vil udleve det med at 

have andre med i ægtesengen, skal man tænke over om det 

skal være en totalt fremmed, eller en man kender. Der kan 

være fordele og ulemper ved begge dele.  

Hvis det er en man kender, skal man være sikker på der 

ikke er følelser involveret som kan føre til berettiget eller 

uberettiget jalousi. Det kan også være en lidt underlig 
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situation næste gang man mødes, måske har man lyst til at 

styrte hjem og gentage succesen, måske er man mere til 

hurtigst muligt at gå den anden vej. Det kan også være lidt 

besværligt at få forelagt forslaget for den udvalgte, man skal 

jo være ret sikker på at vedkommende er med på spøgen. 

Omvendt er det jo en super god situation hvis det hele bare 

passer sammen, og man kan se frem til mange hyggelige 

timer, med både godt venskab og god sex. 

Fordelen ved en fremmed er det at man bare siger farvel og 

måske aldrig mere ser hinanden, der kommer ingen 

småpinlige situationer over kaffen hos de fælles venner I 

ellers har. Måske har I lyst til at mødes igen for at dyrke mere 

god sex og så kan I gøre det uden at tænke over om 

uvedkommende måske får det at vide, ikke alle mennesker er 

lige frisindede, synd for dem. 

 

 

Man kan søge efter en 3. person. f.eks. på en datingside. 

Her skal og må man være meget specifik i sine ønsker. Man 

kan ønske både på udseende og personlighed, størrelse på 

penis eller bryster eller hvor ens præferencer nu ligger. Det er 
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en god ide at mødes ude i byen til en hurtig kop kaffe eller et 

glas vin. Man kan lave en aftale om at efter et stykke tid, 

måske en halv til en hel time, finder man ud af om man skal 

hjem og fortsætte eller om man skal gå hver til sit. Hvis det 

ikke lykkes første gang skal du/I ikke blive skuffede, bare i 

gang igen, det er vigtigt at kemien er der. 

En anden måde at finde en 3. part på er at gå i 

swingerklub. Det kan have mange fordele. Udvalget er (som 

regel) rimeligt stort, man kan sammen sidde og kigge 

forskellige ud og diskutere om det er ham/hende der skal 

rettes henvendelse til.  
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Det bliver knap så personligt fordi det ikke foregår i ens 

eget hjem. Mange af dem der kommer i swingerklub har lyst 

til at være sammen med flere, så de bliver ikke skræmt af 

forslaget. Sidst men ikke mindst, der er ingen der bliver 

fornærmede/skuffede hvis I alligevel ikke har lyst til at prøve 

denne aften, I har jo ikke aftalt noget med nogen. 

Swingerklubber er i det hele taget et sted hvor man kan 

afprøve mange af de fantasier der involverer flere personer 

eller et større set up. 

Men hvad er en swingerklub egentlig? Det er en klub, 

hvor man kan komme og dyrke sex, enten med hinanden to 

og to, eller sammen med flere. Klubben er indrettet med rum 

hvor man kan være 2 og rum hvor man kan være flere. 

Desuden er der forskelligt udstyr, såsom gynger, 

gynækologstole, kors til S/M og hvad man ellers kunne 

tænke sig. Man kan komme alene eller sammen med sin(e) 

partner(e) 

 Det bliver mere og mere udbredt at komme i 

swingerklubber, I 2005 var der ca. 18000 swingere, mens der i 

2018 kom op mod 100.000 i klubberne. 

I Danmark findes der ca. 10 klubber, som har eksisteret i et 

stykke tid, dertil kommer at der af og til dukker nye op, 

men nogle lukker igen efter kort tid.  

De klubber som overlever, er dem der har styr på 

ordensregler, rengøring osv.  

Der er mange grunde til at folk vælger at gå i swingerklub.  

Nogle par bruger det som det ekstra soveværelse hvor man 

kan larme og måske prøve den gynge man godt kan tænke sig, 

men som loftet derhjemme ikke kan holde til. Samtidig bliver 

man måske inspireret af at se andre have sex. 

Der er ingen krav om at man har sex med andre og der er 

systemer med forhæng og kæder så man kan have et rum for 

sig selv, uden nogen kigger eller deltager. 
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Flere steder er der spabad og i det hele taget mange 

muligheder for at få en kanonhyggelig aften sammen.  

En del singler, både kvinder og mænd, bruger 

swingerklubben til at få uforpligtigende sex. Man kan se 

hinanden an, et nej tak bliver respekteret, der drikkes meget 

lidt alkohol og sikker sex er et must. Det gør 

swingerklubberne til et godt alternativ til en almindelig aften 

i byen. Et plus er også at man ikke behøver at komme med 

lange bortforklaringer næste dag, man udveksler som regel 

ikke mange personlige oplysninger, så man risikerer ikke at 

en uønsket tilbeder dukker op med blomster igen næste aften. 

Man er også i sikkerhed, man er ikke alene, hvis man gør 

opmærksom på at man ikke er kan lide hvad der sker, er der 

masser af mennesker omkring en, der kan gribe ind. 

Det kan være det sted man vælge at møde sin netdate, så 

er man i trygge rammer og hvis det er en svipser kan man få 

en hyggelig aften alligevel 

Par kan sagtens bare have sex med hinanden bag en lukket 

dør, måske tænder man på at høre og se andre, uden at have 

lyst til at involvere dem i sit eget sexliv.  

En del tænder også på at blive set på mens de har sex og så 

er en swingerklub det perfekte sted, hvor man samtidig ikke 

generer nogen 

Man kan selvfølgelig risikere at møde naboen 

/kollegaen/chefen/ungernes pædagog i swingerklubben, men 

så er man der jo af samme grund og en meget vigtig regel i 

swingerklubber er at diskretion er alfa og omega. 

Nogle af de fantasier man bl.a. ret nemt kan arrangere og 

udleve i en swingerklub er: 

Hotwifes og Cuckolding/Hanrej som egentlig er 2 sider af 

samme sag.  

Hotwifen tænder på at være sammen med en eller flere 

mænd mens manden (Cockolding/Hanrej) kigger på, eller i 

det mindste ved det, måske er han endda den der står for at 

arrangere det og passe på at det bliver som hun ønsker det. 
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Manden kan også skulle servicere de to parter under legen, 

f.eks. ved at slikke kvinden varm og klar til den eller de mænd 

hun skal være sammen med. Manden bliver stimuleret af det 

lidt ydmygende i at en anden mand tilfredsstiller hans kone. 

Omvendt tænder kvinden på at ydmyge manden ved at være 

sammen med andre. Det er et forhold som parret er enige om 

og de elsker hinanden i hverdagen. 

Den mand der er sammen med en gift kvinde, med 

ægtemandens vidende, kaldes for en Bull. En mand der ønsker 

at være Bull er det også muligt at finde i en swingerklub. 

Bukkake 

Er et japansk ord der betyder at plaske eller sprøjte. 

Grundlæggende handler bukkake-rollespillet om at dække 

kvinden med sperm. F.eks. i forbindelse med en aftalt 

"gruppevoldtægt". Her vil mange mænd onanere ved, eller 

lade sig "betjene af" en enkelt kvinde, og de kommer så alle 

sammen ud over hende – gerne i ansigtet. Man siger, at denne 

specielle måde at have sex på stammer fra det, at det er 

ulovligt at vise penetration på film i Japan, hvorfor det at 

komme er klimaks i japanske pornofilm.  

Igen et rollespil der nemt lader sig arrangere i en 

swingerklub, det er nemt at finde flere mænd der vil deltage 

og pladsen er der også. I mange klubber er der f.eks. 

gynækologstole og gynger hvor det er nemt at komme til 

kvinden fra flere sider på en gang. 

Glory Hole 

Er et hul i væggen hvor manden, der står på den ene side, 

kan stimulere kvinden, der står på den anden side, uden at 

kunne se hende. Eller kvinden kan give den anonyme mand 

på den anden side et hand job, blow job eller ultimativt have 

sex.  

Mange mænd finder det utroligt pirrende at stå der og ikke 

vide hvem der tager ham i munden på den anden side, det kan 

jo i realiteten lige så godt være en mand.  
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Voyeurisme er når folk tænder på at se andre have sex 

eller være nøgne, det må man sige der er rige muligheder for i 

en swingerklub.  

Det modsatte er exhibishonisme hvor man tænder på at 

vise sig frem nøgen eller let påklædt, eller have sex hvor 

andre kan se det, også det er der muligheder for i en 

swingerklub 

Som tidligere nævnt, intet er forkert ved alt dette. Blot det 

ikke tager styringen fra dig eller skader nogen. Så er det bare 

at komme ud og samle al den gode inspiration der kan give 

dig det fantastiske sexliv du har fortjent.  
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I mange swingerkluber er der også mulighed for at dyrke 

S/M i større eller mindre grad, hvis man vil dyrke det mere 

intenst er der også de mere specielle klubber som f.eks. 

SMil. SMil er en forening for og af SadoMasochister. Her 

man kan dyrke sadomasochisme i trygge omgivelser og med 

alt det udstyr man kan ønske sig, her er det ofte mere 

udstyret og iscenesætningen end egentlig sex det drejer sig 

om. 

Henvend dig roligt til de forskellige klubber, de er meget 

parate til at svare på spørgsmål og give en rundvisning, måske 

lever stederne slet ikke op til dine fordomme, men giver dig 

derimod oplevelser for livet. 

Nu har du læst og forhåbentlig lært en masse om hvordan 

du får et sjovere og bedre sexliv. I det næste kapitel får du lige 

lidt afsluttende tips og tricks, inden den store Xsamen, men 

først de 10 spørgsmål til dette kapitel. 

 

1. Hvad skal man tænke over før man inddrager en 3. 

part i sexlivet? 

 

A. Pladsen i sengen 

B. Jalousi 

C. Hvad familien siger 

 

2. Fordelen ved at det er en fremmed man inddrager i 

sexlivet er? 

   

A. Man kan mødes hos den anden og behøver ikke at 

udlevere sin adresse 

B. Man behøver ikke at gøre så meget ud af sig selv 

C. Man kan bare sige farvel og behøver aldrig at se 

hinanden mere 

 

3. Hvad er en swingerklub? 
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A. Et sted hvor man kan have sex med hinanden og 

andre 

B. En klub hvor der danses swing som er meget 

populær bl.a. i USA 

C. En klub hvor man skal danse før man har sex 

 

4. Hvor mange kom i swingerklub i 2018? 

   

A. Ca. 45.000 

B. Ca. 18.000 

C. Ca. 100.000 

 

5. Hvad er en Hotwife? 

   

A. Det er når kvinden klæder sig frækt og forførende 

for sin mand 

B. En kvinde der tænder på at være sammen med 

andre, med mandens vidende 

C. En kvinde der gerne vil have sex i en sauna 

 

6. Hvad er Bukkake? 

   

A. Sex hvor kvinden bliver dækket af sperm 

B. Sex hvor manden bliver dækket af sperm 

C. Sex hvor manden slikker manden ren for sperm 

 

7. Hvad er et Gloryhole? 

 

A. Det er navnet på en kvindes anus, når man har 

analsex 

B. Et Gloryhole er når kvinden bruger en dildo analt, 

så hun er fyldt i begge huller 

C. Et hul i væggen hvor man kan "betjene" hinanden 

igennem uden at se hinanden 
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8. Hvad er voyerisme? 

   

A. Når man tænder på at have flere partnere 

B. Når man tænder på at have sex med træsko på 

C. Når man tænder på at kigge på andre der har sex 

eller er nøgne 

 

9. Hvad er exhibishonisme? 

 

A. At kunne lide at vise sig frem nøgen og have sex 

mens andre kigger 

B. At kunne lide sex der involverer flødeskum 

C. At kunne lide at have sex i et badekar 

 

10. Hvad er SMil? 

   

A. En klub for Slemme Mænd I Lædertøj og udstyr 

B. En forening for Sadister og Masochister 

C. S/M I Lukkede rum 

 

Personlige historier 

 

Gruppesex: 

For nogle år siden, havde jeg, en veninde og en god ven 

aftalt en afslapningsweekend i min vens lejlighed. Vi havde 

købt rigelig ind af vin, øl, snacks og let mad. Vi hyggede os 

vældig både fredag og lørdag, nød hinandens selskab og fik 

snakket en hel del, da lørdag skiftede til søndag, var vi 

halvfulde og rigtig glade for hinanden :-) Så vi endte alle inde 

i dobbeltsengen, først var det mest mig og min veninde der 

kælede og kyssede med hinanden mens vores ven kiggede på, 

men til sidst kunne han ikke holde sig i skindet og hoppede 

med i legen. Vi havde en fantastisk nat, og vi vågnede op 

sammen alle tre med et smil på læben. Efterfølgende gled 
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venskaberne lidt ud i sandet, men når vi tilfældigt støder på 

hinanden er der en kemi eller et bånd som ingen af os 

kommer udenom :-) 

 

Sexprofil: 

For nogen år siden, havde jeg en profil på en dating side, 

der mest handlede om at finde en sexpartner. Jeg følte mig 

egentlig ikke særligt rutineret, men fandt ud af, at en smule 

åbenbed og ærlighed omkring den del, gav mig mere end 500 

breve den første weekend. Ok. Nogen af dem var måske ikke 

så fantastiske, og virkede standardbrev agtige og fangede ikke 

min opmærksomhed, men jeg fik godt nok nogen spændende 

tilbud: En ældre mand ville have mig til at have sex med hans 

yngre mandlige kollega. Et par fra Århus ville have mig til at 

være sammen med pigen, og da jeg svarede nej tog de det 

åbenbart som et ja (selv om jeg syntes at jeg var temmelig 

klar på hvad jeg IKKE ville) og jeg måtte rode mig godt og 

grundigt ud af den. En mand ville have mig til at skifte ble på 

ham. En fyr med tatovering i hovedet ville have mig til at 

dominere ham. Og så var der en gut der var førtidspensionist 

og derfor havde masser af tid til at lege. Han sluttede af med 

at fortælle mig at han havde en maskine... Desværre var der 

ingen af dem der havde held. Jeg har dog en lidt besværlig 

kærlighed til unge, spændstige mænd, så da jeg havde fået 

samlet et lille harem af fire unge gutter, havde haft nogen 

spændende eventyr og prøvet mig selv lidt af, så satte jeg min 

profil på hold. 

Den dag i dag, har jeg stadig kontakt til nogen af dem. 

Som venner og som nogen jeg kan ringe til når jeg ikke har 

en kæreste og gerne vil have lidt hyggeligt selskab. 

Forskellighed og åbenhed er sgu dejligt! 

 

Tips og tricks og svar på de 10 spørgsmål til dette kapitel. 
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Find din egen fetish! De fleste har et eller andet der 

stimulerer dem. Find ud af hvad din fetish er, og brug den i 

din seksualitet. Er det at blive set, at høre, at få stimuleret 

dine tæer, at se din partner danse nøgen eller... Kun fantasien 

sætter grænsen. Giv din fetish lov at leve (hvis den ikke 

skader nogen) og nyd den ekstra dimension.  

Hvis du/I går og overvejer at besøge en swingerklub, så 

snak først om hvad I reelt ønsker at opnå med det, så jeres 

grænser er kendte på forhånd. Og prøv så at spørge om I må 

komme ud forbi i dagtimerne eller ved en messe, så I kan set 

lokalerne eller bare afmystificeret idéen på forhånd.  

Book evt. et "Dildoparty" hvis I gerne vil se nogen lidt 

mere lækre, avancerede og dyrere ting. Fortæl at I arbejder 

med en fetish, så sælgeren kan være forberedt. De fleste 

sælgere har set, hørt og prøvet lidt af hvert, så vær åbne og 

spørg ind. Så er dette også et trygt og godt forum at tale om 

tingene. 

 

1: Jalousi er selvfølgelig den største fare, så det må man 

gennemtænke og hvis man vil prøve sig frem, så aftale 

hvordan man stopper op selv om det er midt i en leg der er 

god for den  

2: Fordelen ved en fremmed er bla. man bare siger farvel 

og måske aldrig mere ser hinanden,  

3: Det er en klub, hvor man kan komme og dyrke sex, 

enten med hinanden to og to, eller sammen med flere 

4: I 2018 kom op mod 100000 i klubberne. 

5: Hotwifen tænder på at være sammen med en eller flere 

mænd mens manden (Cockolding/Hanrej 

6: Grundlæggende handler bukkake-rollespillet om at 

dække kvinden med sperm.  

7: Er et hul i væggen hvor manden, der står på den ene 

side, kan stimulere kvinden, der står på den anden side, uden 

at kunne se hende. Eller kvinden kan give den anonyme mand 
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på den anden side et hand job, blow job eller ultimativt have 

sex.  

8: Voyeurisme er når folk tænder på at se andre have sex 

eller være nøgne, det må man sige der er rige muligheder for i 

en swingerklub.  

9: Det modsatte er exhibishonisme hvor man tænder på at 

vise sig frem nøgen eller let påklædt, eller have sex hvor 

andre kan se det, også det er der muligheder for i en 

swingerklub 

10: SMil er en forening for og af  SadoMasochister. Her 

man kan dyrke sadomasochisme i trygge omgivelser  
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Kapitel 20 

 

Xtase-Xpert Xamen 

 

Hvad har du lært undervejs? Få testet din viden og når du 

har bestået din Xamen kan du være sikker på du ved mere 

end gennemsnittet omkring sex og samliv 

 

Masser af Tips & Tricks... 

Elsk dig selv og elsk din partner! Jo mere du anerkender, 

roser og fortæller den du er sammen med, at de er super 

lækre, jo mere selvsikker og overskudsagtig du får dem til at 

være. Jo mere giver de sig hen og jo bedre føler de sig. Det 

smitter i sagens natur af på dig, der så virker som en bedre 

elsker. 

Når du har sex, kan du med fordel presse en finger 

forsigtigt mod din partners anus. Ikke prøve at stikke en 

tommelfinger op – med mindre I har aftalt det naturligvis – 

men blot lægge et tryk imod. Mænd har et lille G-punkt lige 

omkring anus (ved mellemkødet) og kvinder får en tydeligere 

følelse af at være "fyldt ud" når der er pres på området.  
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Skal du give eller modtage sex "mellem brysterne" kan det 

være en fordel, at kvinden læner sig over manden Doggy 

Style og at manden bevæger sig UNDER kvinden. De 

færreste kvinder har fordel af tyngdekraften og selv de største 

bryster kan falde ud til siden, når hun ligger ned. Du kan evt. 

også vælge at gøre det med BH på. Derved bliver brysterne 

fastholdt hvor de er, og kan så nogenlunde tæmmes i den 

rigtige retning. Men ved knælende-og-lænende-ind-over-

manden stilling, er der fuldt udbytte af brysternes format!  

Husk at stimulere, trykke, presse, kærtegne, gnide osv. 

med samme kraft, samme tempo og samme momentum! Det 

kan nogen gange være hårdt arbejde, og du skal naturligvis 

ikke gøre vold på dig selv, men med det konstante tryk på 

klitoris, G-punkt eller penis, skaber du den gentagenhed og 

monotoni, der leder frem til orgasmen. Små skift og 

ændringer er et kick og en teaser der skaber lyst til mere. 

Mange skift gør utålmodig, frustreret og rykker orgasmen 

længere væk, så ensformighed er når alt kommer til alt vejen 

frem.  

 

Få alle de hemmelige fif og detaljer med, der gør dig til den 

ultimative elsker eller elskerinde og sex-Xpert! 

 

Guide til hans livs orgasme 

1. Tænd hans tanker – Mænd er visuelle, så spil på det. 

Han må kigge, men ikke røre.  

2. Send signaler – Rør ved dig selv sensuelt på en naturlig 

måde, der viser at du nyder det. 

3. Sæt hans krop i gang – Nu hvor forventningerne er sat i 

gang hos ham, begynder du at røre ham fysisk med strejf og 

husk at madens erogene zoner ikke kun er hans penis. Strejf 

ham uden på tøjet og på inderlårene.  

4. Lege – Kys ham og kæl for hans penis, så hans tanker 

kommer hen på oralsex. Er han allerede nu ved at komme, så 

klem om roden på penis i ca. to sekunder, slip og tæl til ti og 



308 
 

leg videre. Det bremser orgasmen uden at ophidselsen 

forsvinder.  

5. Oralsex – Hold øjenkontakt, sæt lyd på og vis ham hvor 

meget du nyder det.  

6. Tag kontrollen – Nu er i sikkert begge meget klar til 

samleje, men leg stadig med ham ved kun at lade spidsen af 

penis komme ind i dig, spænd dit underliv som hvis du skulle 

tisse, så hans penishoved bliver masseret. Prøv at trække det 

endnu længere ud ved, at lade ham komme halvt ind i dig ni 

gange og den tiende gang støde dybt.  

7. Katapulten – Lad ham trænge helt ind i dig imens du 

sidder på ham og læg hænderne omkring hans boller, træk 

dem nedad væk fra hans pik. Orgasmen bliver intens og får 

mellemkødet til at trække sig sammen, så han nyder den 

endnu mere.  

 

 

 

Så er tiden kommet til den afsluttende Xsamen!  

 

1. Skal klitoris stimuleres direkte for at det er godt for 

kvinden? 
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A. Nej det er forskelligt hvad kvinden kan lide 

B. Ja den skal stimuleres ret hårdt og længe 

C. Nej man må endelig ikke røre klitoris direkte 

 

2. Hvor sidder mandens G-punkt? 

A. I anus, ca. 2-3 cm oppe 

B. Umiddelbart under penishovedet, i form af den 

streng der holder fast i forhuden 

C. Ved testiklerne - testiklerne er det mest følsomme 

punkt for en mand 

 

3. Hvor mange procent af jordens mænd over 15 år er 

omskåret"? 

 

A. Ca. 10 % 

B. Ca. 70 % 

C. Ca. 30 % 

 

4. Hvad er at gøre det på "Hollandsk"? 

 

A. At gøre det stående mens en tredje kigger 

B. Mellem fødderne - og med træsko på 

C. Når manden er færdig før kvinden, og hun derfor 

er utilfredsstillet 

 

5. Hvor mange ringmuskler har man? 

   

A. 3 

B. 1 

C. 2 

 

6. Er det tis der kommer, når kvinden får en 

sprøjteorgasme? 

   

A. Nej det er en basisk væske fra kirtlerne 
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B. Ja det er tis 

C. Det er det samme væske som når hun bliver våd 

 

7. Hvad er vigtigt for dig hvis du er en selvudslettende 

sextype? 

 

A. At du ikke har for meget sex 

B. At din partner nyder det og tilfredsstilles helt og 

fuldt 

C. At din partner tilfredsstiller dig først 

 

8. Hvad er erogene zoner? 

   

A. Steder hvor man ikke kan tåle at blive rørt, fordi 

det kilder for meget 

B. og brysterne 

C. Alle steder med tynd hud og stor koncentration af 

nerveceller 

 

9. Hvor mange kalorier forbruger man ved en orgasme? 

 

A. Ca. 200 

B. Ingen 

C. Ca. 1000 

 

10. Hvor sidder de mest følsomme punkter i kvindens 

skede? 

   

A. Den er lige følsom over det hele 

B. Lige ved indgangen til skeden 

C. Kvinden er mest følsom på de nederste 4-5 cm i 

skeden 

 

11. Hvad er Multiple Orgasmer? 
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A. Når man kommer rigtigt tit 

B. Når man kommer flere gange hurtigt efter 

hinanden 

C. Når man kommer mere end almindeligt intenst 

 

12.  Hvad er 'Limgam' i Kama Sutra verdenen? 

   

A. Anus hos både mand og kvinde 

B. Kvindens G-punkt 

C. Mandens penis 

 

13. Hvordan hjælper kvinden sig selv til nemmere at få 

skedeorgasme? 

 

A. Træning af bækkenbunden og kendskab til egen 

krop 

B. Dyrker sex med mange forskellige 

C. Læse selvhjælpsbøger 

 

14. Hvor sidder A-punktet? 

   

A. I anus 

B. Lige ved skedeindgangen 

C. Lidt længere oppe end G-punktet 

 

15. Noget af det vigtigste ved tantrisk sex er? 

   

A. At man ikke er sulten 

B. At musikken er høj nok 

C. Øjenkontakt 

 

16. Hvorfor kan mænd lide at have sexlegetøj med i 

sengen? 

   

A. De tænder visuelt og kan lide at se partneren lege 
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B. Det er nemmere for dem at tilfredsstille kvinden 

med legetøj 

C. Det passer heller ikke 

 

17. Hvad hedder det hvis man både er til S og M? 

 

A. Switch 

B. Biseksuel 

C. Det kan man ikke være 

 

18. Er det muligt at få ny inspiration til sit sexliv? 

   

A. Man kan tale med sine forældre 

B. Nej det skal man ikke blande andre ind i 

C. Ja man kan f.eks. læse blade, gå på sexmesse eller 

deltage i et dildoparty 

 

19. Hvad er 'Cunnilingus'? 

   

A. Når en kvinde modtager oralsex 

B. Når en mand modtager oralsex 

C. Når to ligger med ansigtet i retning og giver 

hinanden oralsex 

 

20. Blev billedporno og porno på skrift frigivet samtidig i 

Danmark? 

   

A. Nej billedporno blev først frigivet 10 år efter porno 

på skrift 

B. Ja det gjorde det 

C. Nej med 2 års mellemrum 

 

21. Hvad er 'Katapulten'? 
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A. Når hans testikler trækkes nedad og derved 

forlænger tiden før orgasmen kommer 

B. Når kvinden sidder ovenpå manden og rider ham 

som en fjeder 

C. Et sexlegetøj man kan bruge til at give manden en 

mere eksplosiv orgasme 

 

22. Noget af det vigtigste i Kama Sutra er? 

   

A. Læren om at sex er en særlig lejlighed og et ritual 

B. At det skal gå stærkt 

C. At manden skal komme først 

 

23. Gør sexfantasier noget for dit sexliv? 

   

A. Nej, de ødelægger ofte et velfungerende sexliv 

B. Ja styrker båden lysten og kvaliteten 

C. Kun hvis man nøjes med at fantasere 

 

24. Hvad bestod Casanovas morgenmad af? 

   

A. 50 østers 

B. Masser af frugt 

C. Æg og bacon 

 

25. Hvor mange swingerklubber er der ca. i Danmark? 

 

A. Ca. 20 

B. Ca. 50 

C. Ca. 10 
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De sidste personlige historier i denne omgang. 

 

En flov historie 

Jeg var lige begyndt at date den sødeste og lækreste fyr. 

Jeg gjorde altid ekstra ud af mig selv inden vi skulle ses, for 

jeg ville virkelig gerne imponere ham. Efter vores 3. date tog 

jeg med ham efter en hyggelig aften i biografen. Da vi endelig 

kommer hjem, ligger vi og tungekysser helt vildt på sofaen 

med bedste teenagemaner. Jeg var lidt forkølet og pludselig 

mærker jeg at jeg er blevet fugtig under næsen, panikken 

breder sig i mig – for det ville virkelig være super flovt hvis 

det er snot jeg har løbende ud af næsen. Efter et par minutter 

bliver det kun værre, til sidst trækker jeg mig væk fra. Da han 

kigger på mig, skriger han og peger bare. ALDRIG i mit liv 

har jeg været så flov og løber ud på badeværelset – jeg er 

smurt ind i blod. Det viser sig at han havde fået blodnæse. Vi 

så hinanden et par gange mere, men episoden havde været 

lidt akavet for os begge og vi nævnte det aldrig for hinanden 

igen. 

 

Ude godt hjemme bedst 

Det var sommer, og for en gang skyld en god sommer i 

Danmark med masser af godt vejr. Jeg havde lige fået en ny 

kæreste og var virkelig nyforelsket. Vi havde været ved 

stranden hele dagen, og da vi sidst på aftenen er på vej hjem 

af, går langs stierne og de grønne arealer. Vi ligger os på 

græsset og kysser – og skal til at have sex for første gang. 

Imens vi ligger der, begynder det pludselig at lugte. Jeg kigger 

til siden og mindre end 10 cm. fra mit hoved ligger der en" 

hundehømhøm". Vi flytter os lidt og fortsætter. Han ligger 

sig på ryggen, og jeg skal til at ride ham, da jeg skal til at 

sætte mig på ham, rykker han sig hurtigt. Han blev generet 

på den ene balle af en tidsel og mellem ballerne var en 

skovsnegl. Vi udbryder i grin og bliver enige om at fortsætte 

derhjemme – hvor vi kunne hygge os uforstyrret. 
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Menstruation 

Min første seriøse kæreste og jeg havde kendt hinanden i 

ca. 3 måneder. Det med sex var stadig meget nyt for os begge 

– vi var nysgerrige men stadig meget usikre. Det gjorde stadig 

lidt ondt i starten, jeg kendte ikke helt mig selv på det 

seksuelle plan endnu, efter at han har været inde i mig et 

minuts tid, er det pludselig som om han kan komme længere 

op i mig – jeg synes det føles det lidt mærkeligt, men han 

siger; " Årh, det føles virkelig lækkert lige nu", så jeg tænker 

ikke mere over det. Da han er kommet og trækker sig ud, ser 

at han hans pik er helt rød, da jeg har fået min menstruation. 

Jeg blev virkelig flov nervøs for om han ville synes jeg var 

ulækker. Heldigvis havde han sagt at det føltes godt – så helt 

ulækker kunne jeg jo ikke være. 

 

 

Svar på de 25 spørgsmål til din Xtase Xamen. 

 

Svar på Spørgsmål 1 Kapitel 1 

Nogle kvinder kan lide at blive stimuleret direkte på 

klitoris, mens andre slet ikke kan lide at klitoris bliver direkte 

berørt, der må man så bevæge sig i cirkler rundt om. 

Svar på Spørgsmål 2 Kapitel 12 

Det er egentligt lidt ærgerligt, for det er jo netop 2 - 5 cm 

oppe bagi at mandens G-punkt sidder 

Svar på Spørgsmål 3 Kapitel 2 

Cirka 30 pct. af verdens mænd fra 15 år og opefter er 

omskåret 

Svar på Spørgsmål 4 Kapitel 2 

Esperanto- stimulation af penis mellem fødderne 

Hollandsk– som esperanto men med træsko på 

Svar på Spørgsmål 5 Kapitel 12 

Man har to ringmuskler. Den ydre og den indre. 

Svar på Spørgsmål 6 kapitel 3 
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Den væske der strømmer ud ikke urin, men en basisk 

væske der kommer fra nogle kirtler, der befinder sig omkring 

urinrøret. 

Svar på Spørgsmål 7 kapitel 4 

Når du har sex er det vigtigst for dig at se din partner blive 

tilfredsstillet. Dine egne behov kommer i anden række og 

meget ofte ønsker du slet ikke at få orgasme, men nyder 

følelsen af, at du har magt til at tilfredsstille partneren. 

Svar på Spørgsmål 8 kapitel 5 

Erogene zoner er kort fortalt de steder på kroppen hvor 

huden er tynd og hvor der er en stærk koncentration af 

nerveceller. 

Svar på Spørgsmål 9 kapitel 6 

Sex slanker. I gennemsnit bruger vi 200 kalorier på 

orgasmen i sig selv 

Svar på Spørgsmål 10 kapitel 7 

Husk at de mest følsomme punkter sidder 4 - 5 cm oppe i 

skeden så de kan godt nås med din tunge… 

Svar på Spørgsmål 11 kapitel 10 

Det at være multiorgastisk betyder, at du får flere 

orgasmer i en serie hurtigt efter hinanden 

Svar på Spørgsmål 12 kapitel 16 

Mandens penis kaldes Lingam. 

Svar på Spørgsmål 13 kapitel 8 

Løsningen er træning af bækkenbunden (gå tilbage til 

kapitel 1) og dernæst skal man udforske sig selv og finde de 

punkter i skeden hvor man er mest følsom. 

Svar på Spørgsmål 14 kapitel 9 

A-punktet sidder længere oppe i skeden end G-punktet 

Svar på Spørgsmål 15 kapitel 10 

Når man dyrker tantrisk sex er det meget, meget vigtigt at 

man har øjenkontakt med den elskede 

Svar på Spørgsmål 16 kapitel 11 

Men hvis vi spørger mændene, er det nu ikke sådan det er. 

Tværtimod, de kan som regel godt lide legetøjet og ser det 
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ikke som en konkurrent. Dels tænder de ofte meget visuelt og 

kan derfor lide at se deres partner bruge legetøjet, dels synes 

de det er sjovt at lege sammen med tingene. 

Svar på Spørgsmål 17 kapitel 13 

Det er godt at finde ud af om man er til begge dele, det 

hedder switch, eller om man udelukkende er til den ene side. 

Svar på Spørgsmål 18 kapitel 14 

Det er godt at prøve nye ting, man kan blive inspireret 

mange steder. Læs måske nogle blade sammen, se film 

sammen, husk bare at film er film og det måske ikke kan lade 

sig gøre i virkeligheden, det der sker på film, arranger et 

dildoparty, dem der kommer ud og viser frem har som regel 

rigtig mange tricks og ideer med, besøg en forretning der 

sælger erotisk legetøj, tag på erotikmesse eller find selv på 

andet. 

Svar på Spørgsmål 9 kapitel 3 

Cunnilingus = Når kvinden modtager oralsex 

Svar på Spørgsmål 20 kapitel 15 

I Danmark blev porno på skrift frigivet i 1967 mens 

billedpornoen blev frigivet i 1969, og lille Danmark kunne 

altså prale af at være det første land der lovliggjorde pornoen, 

selv om den resterende vestlige verden relativt hurtigt fulgte 

efter. 

Svar på Spørgsmål 21 kapitel 20 

Lad ham trænge helt ind i dig imens du sidder på ham og 

læg hænderne omkring hans boller, træk dem nedad væk fra 

hans pik. Orgasmen bliver intens og får mellemkødet til at 

trække sig sammen, så han nyder den endnu mere. 

Svar på Spørgsmål 22 kapitel 16 

men nok den vigtigste lære i Kama Sutra er læren om at 

sex er en særlig lejlighed og bør behandles som et vigtigt 

ritual 

Svar på Spørgsmål 23 kapitel 17 

Sexfantasierne er som oftest ligefrem gode at have. De 

styrker nemlig både lysten til sex og kvaliteten af vores sexliv 
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Svar på Spørgsmål 24 kapitel 18 

Casanova startede med 50 østers hver morgen, selvfølgelig 

serveret af en smuk kvinde. 

Svar på Spørgsmål 25 kapitel 19 

I Danmark findes der ca. 10 klubber, som har eksisteret i et 

stykke tid, dertil kommer at der af og til dukker nye op, men 

nogle lukker igen efter kort tid. 

 

 

 

Når enden er god... Du er nu endelig og fuldgyldig Xtase 

Xpert. Du ved mere end gennemsnittet om din egen og din 

elskers/elskerindes seksualitet, krop og dens lystpunkter og 

erogene zoner.  



319 
 

Du kan trykke "de rigtige koder" og knapper i bund, så 

han eller hun når helt nye højder. Husk dog på, at sex og 

erotik også handler om med- og modspil: Føl din partner og 

sørg for at I danser dansen i takt med hinanden. At jeres 

tunger følges i kysset, at jeres kroppe er samme sted i 

forløbet, på samme tidspunkt og at jeres rytmer er ens i stød, 

bevægelse og ekstasen.  

Og spørg! Prøv dig frem, men læs responsen og er du i 

tvivl om effekten er i top - så sig det - eller bed din 

partner om f.eks. at flytte din hånd det helt rigtige sted hen, 

med den helt rette styrke eller, om nødvendigt, holde igen et 

øjeblik.  

Sørg for altid at medbringe din indre elsker/elskerinde. 

Giv dig selv lov til at nyde det gode, kreative og idérige sexliv. 

Eksperimentér og vær åben over for idéer. Hvad er det værste 

der kan ske? At I får et godt grin - og det har aldrig skadet 

nogen.  

Vi slår jo heller ikke søm i væggen med hånden. Brug de 

værktøjer du har til rådighed. Legetøj, rekvisitter og lingeri - 

og husk så, at INTET legetøj kan erstatte elektriciteten af hud 

mod hud. Se det som det supplement det er, som kan udfordre 

jeres fantasi og tage jer til nye højder. 

Nu skal du skynde dig ud og bruge din nye viden. Pas din 

elsker/elskerinde op i aften, og giv dem en oplevelse de sent 

vil glemme. Slik, kys, leg og elsk dig gennem en aften af 

nydelse. Sexlivet er vigtigt, med streg under LIVET, hele 

livet! Man bliver aldrig for gammel til sex! Men som alt 

andet skal det vedligeholdes og plejes. Hvis det skulle være 

gået i stå må det løbes i gang igen.  

Hvis du er single har du måske vænnet dig helt af med at 

have sex, date, flirte og være intim sammen med en af det 

modsatte køn. Så må du i gang igen. Start med at læse kapitel 

4, find ud af hvilken type du selv er og hvad du søger.  

Derefter må du ud og prøve nogle af ideerne af, husk det er 

ikke ret tit det lykkes første gang, men det bliver nemmere 
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for hver gang. Find ud af hvad du søger og lav en datingprofil 

på nettet, lav nogle kemimøder og nyd det hver gang.  

Måske synes du ikke du kan se dig selv i et parforhold, 

men det skal jo ikke hindre dig i at have et sexliv, husk man 

bliver smukkere af regelmæssig sex, det fjerner rynker og er 

sundt for hele systemet, se selv i kapitel 6. 

Hvis du er en del af et par hvor sexlivet er gået i stå, så kig 

lige ekstra godt på kapitel 14 og sæt i gang! Først og fremmest 

med den svære samtale med din partner om hvorfor I ikke har 

et sexliv mere og så det meget mere positive, hvordan I får det 

startet igen. Giv jer tid til det, så det lykkes.  

 

Hvis du har fået lyst til at kigge nærmere på udvalget af 

spændende sexlegetøj, så er du velkommen til at tage et kig på  

 

livet-er-godt.dk 

 

Der kan du enten booke et dildoparty eller klikke videre til 

vores webshop, hvor du finder et meget stort og varieret 

udvalg af både sexlegetøj, lækkert lingeri, flotte corsager og 

frække kostumer. 

 

Rigtig god fornøjelse. 
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En vibrator kan have alle mulige sjove udformninger...  
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Og så den helt klassiske vibrator, der er udformet som en 

penis...  
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