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Lørdagens fokus:                         DIG OG MIG

Det Gode Liv
Hver lørdag får du 

Det Gode Liv 
i Århus Stiftstidende

I DAG:
DIG OG MIG

Når kærligheden halter, 
halter resten af livet med.

Vi gør dig klogere på både 
parforhold, skilsmisser 

og sex, når vi går tæt på  
kærlighedens væsen, 
og vi giver tips til dit  
eget kærlighedsliv.

Læs de foregående artikler 
på stiften.dk/detgodeliv

De kommende lørdage: 

Råd til livet

Inden i dig

Den gode smag

Er ikke prositution, 
men et gratis tilbud til 
par og singlekvinder om 
uforpligtende kvalitetssex

Tilbuddet gælder som 
udgangspunkt i Storkøbenhavn, 
Nordsjælland og dele af Fyn, 
men »med lidt planlægning« kan 
Aarhus godt komme på tale

Møderne foregår privat 
hos kvinden, parret eller 
alternativt på et hotelværelse.

Hvert møde varer typisk 
to-tre timer. Konepasseren 
medbringer selv kondomer 
og evt. erotisk legetøj

På forhånd aftales hvilke 
regler, der skal gælde. Ved 
par for eksempel, om konen 
må kysses og hvilke seksuelle 
grænser, der måtte være

Manden bag konceptet er 32 
år. Han har »et godt betalt job«, 
når han ikke passer koner. Han 
præsenterer sig med stikordene: 
195 cm høj, vejer 88 kg, har kort 
mørkt hår og en veltrænet krop 
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!konepasning

pLæs mere
www.konepasning.dk

»Jeg har det svært med overvægtige kvinder. Dem afviser jeg pænt. Jeg tænder 
meget på et smukt ansigt og lysten, som kvinden udviser. Det kan kompensere for 
meget«, fortæller Peter, der står bag Konepasning.dk. Foto: Scanpix Denmark.

Af Thomas Nygaard
thny@stiften.dk

»Kan du ikke tage dig af  min 
kone i et par timer?«

Bemærkningen satte Peter 
i gang. Ikke alene med at for-
kæle kvinden, der stod over-
for ham. Ud af  episoden vok-
sede nemlig også hjemmesi-
den Konepasning.dk, hvor 
den 32-årige københavner 
tilbyder både par og single-
kvinder sex. Kvit og frit.

Lad os lige dvæle ved før-
nævnte indgangsreplik.

»Et par, jeg har kendt gen-
nem længere tid i swinger-
miljøet kontaktede mig og 
fortalte, de skulle i sommer-
hus i Nordsjælland. De kom 
forbi centrum i København, 
fordi de skulle handle til 
weekenden. Manden aftalte 
med konen, at han selv gik 
ud i byen, så jeg tog mig af  
hende imens. Da han hen-
tede hende igen, sagde han: 
Tak fordi du passede min ko-
ne. Fra den kommentar var 
der ikke langt til ideen, jeg 
fik med Konepasning.dk.«

Hjemmesiden oprettede 
Peter i april 2010. Siden har 
han passet 30-40 kvinder, for-

uden gengangerne.
Han har, som han kalder 

det, et godt betalt arbejde, 
når han ikke dyrker sin fri-
tidsbeskæftigelse.

Konceptet Konepasning.
dk går i al sin enkelthed ud 
på, at man som kvinde eller 
par henvender sig pr. mail 
med et vedhæftet foto og 
angiver sin alder, højde og 
vægt.

Møderne foregår privat 
hos parret eller kvinden. Al-
ternativt på et hotelværelse, 
som modparten selv booker.

»En typisk aften forløber 
med, at jeg møder op til af-
talt tid. Parret eller kvinden 
har måske trukket en flaske 
vin op, som vi drikker lidt 
af. Hvis det er et par, jeg er 
sammen med, tager manden 
initiativet og kæler med sin 
kone. Jeg falder så naturligt 
ind, når det passer.«

»Hos singlekvinder tager 
jeg tit initiativet. Det er nød-
vendigt. Ellers går aftenen 
med at drikke hele vinen«.

Har prøvet det hele
Peter trækker i sit virke på 
erfaringerne, han har samlet 
gennem en del år i swinger-

på toppen -  
kvit og frit

Peter har en særlig fritidsbeskæftigelse: 
Han driver Konepasning.dk, der 
giver mulighed for gratis og 
uforpligtende kvalitetssex. For 
både par og singlekvinder  

miljøet.
»Jeg har altid været me-

get glad for kvinder. Jeg har 
et stort sex-drive og har prø-
vet alt, hvad der er at prøve. 
Tre-fire-fem-seks-mange-kan-
ter. Gangbang med én kvin-
de i centrum. Cuckold-begre-
bet (en mand, der kigger på, 
at konen har sex med andre 
mænd, red.), bukakke (kvin-
de, der bliver sprøjtet til med 
sæd af  op til flere mænd på 
én gang, red.), mental domi-
nans, blid sex, massage, SM 
og bondage.

»Min grænse går ved dyr, 
børn og kropslige affaldsstof-
fer. Det er jeg ikke til. Men 
det er vigtigt at understrege, 
at jeg absolut ikke finder al-
mindelig sex kedeligt. Jeg sy-
nes, det mest fantastiske er 
blid sex med en dejlig kvin-
de, der vrider sig i orgasmer 
under min berøring.«

»Min styrke er, at jeg har 
en god fornemmelse for 
kvinders behov og ikke blot 
tænker på mig selv. Jeg ma-
ser ikke på. Jeg er god til at 
fornemme, hvornår en kvin-
de har brug for de blide kær-
tegn; hvornår hun gerne vil 
tages hårdt og hvornår, hun 
vil nusses om.«

»Det hjælper selvfølgelig 
en del, at jeg er i stand til at 
kontrollere min udløsning. 
En aftale med mig er ikke 
blot 15 minutter. Som regel 
giver kvinden fortabt, før jeg 
gør det. Under alle omstæn-
digheder er jeg langt mere 
holdbar, end den gennem-
snitlige mand er.«

Penge lig med forventninger
Men hvorfor gøre det gratis?

»For det første, fordi jeg 
kan lide, det jeg gør. For det 
andet: Hvis der var penge i 
det, ville der være nogle helt 
andre forventninger til mig. 
Hvis man vender den om, og 
vi snakker kvinder, der pro-
stituerer sig - og tjener penge 
på det - så er der også nogle 
forventninger til dem.«

»Hvis jeg har en offday; 
hvis jeg rent fysisk ikke tæn-
der på den, jeg er sammen 
med, ville situationen være 
noget anderledes, hvis der 
var penge involveret. Så vil 
vedkommende have betalt 
for en ydelse og forventer no-
get til gengæld. Den situa-
tion ønsker jeg ikke at sætte 
mig selv i.«

Paletten af kvinder
Peter har mødt stort set he-
le paletten af  kvinder: Den 

24-årige, der aldrig har haft 
sex før. Kvinden, der gerne 
vil lære lidt mere, »så hun 
ikke skuffer sin fremtidige 
mand«. Nymfomanen. Samt 
enlige mødre, der ikke har 
overskud til at gå i byen og 
slæbe en mand med hjem.

»Det er tit de unge kvin-
der, der har bygget en for-
ventning op i deres fantasi, 
der koger sig større og stør-
re. Det kan være svært at le-
ve op til. Kvinderne i 30’erne 
og derover er straks meget 
mere afklarede. De vil blot 
have god sex og går ikke så 
meget op i, om jeg svarer 
til netop deres ideal af  en 
drømmefyr. Nu er jeg ikke 
ligefrem grim, men det er 
svært at leve op til alle kvin-
ders forventninger.«

»Parrene stammer fra alle 
samfundets klasser. Jeg har 
været sammen med indvan-
drere, folk fra landet, middel-
klassen, Strandvejs-residen-
ter og kendte mennesker.«

Tror på den eneste ene
Har konepasningen mon 
gjort ham lykkeligere?

»Det har i hvert fald givet 
mig god og rigtig meget god 
sex. Og så har det udviklet 
mig. Jeg møder mange for-
skellige mennesker, og det er 
jo kun dejligt. 

Skal han pege på et 
 minus, siger han:

»Jeg skal passe på, hvem 
jeg lukker ind i min verden. 
Det er absolut ikke alle, der 
har forståelse for det. Det er 
også grunden til, at jeg fast-
holder min anonymitet - på 
grund af  familie og mit ar-
bejde. Jeg er blevet kontaktet 
af  et utal af  radiostationer, 
tv-kanaler og produktions-
selskaber, der vil have mig til 
at medvirke. Det har jeg tak-
ket blankt nej til. Det er kun 
mine nære venner og ven-
inder i swingermiljøet, der 
kender til min fritidsbeskæf-
tigelse. De har kun rosende 
ord til overs for det. Men de 
har jo også indsigten og for-
ståelsen af  swingermiljøet i 
forvejen.«

Peter holder fast i sit kon-
cept, så længe lysten er der.

»Skulle en kæreste finde 
vej til mig, stopper jeg selv-
følgelig. Jeg tror på den ene-
ste ene, men hun skal være 
noget helt særligt, før jeg 
 tager skridtet. Jeg ved, hvem 
hun er, når jeg møder hen-
de.«

Peter er et opdigtet navn

Sex
»

Hos singlekvinder tager jeg tit 
initiativet. Det er nødvendigt. Ellers 

går aftenen med at drikke hele vinen.


