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Jeg nyder at
tilfredsstille

en kvinde

“
”Peter passer andre mænds koner – og singlekvinder, der har lyst til en sexoplevelse ud over 

det sædvanlige. Flere års erfaring i swingermiljøet har gjort ham til en erfaren elsker, og den 
evne bruger han på at tilbyde kvinder at blive grundigt forkælet – helt gratis

TEKST: Lene Byriel      MoDElfoTo: iStockphoto

 D et lyder næsten for godt til at 
være sandt: Få besøg af en viril, 
charmerende og udholdende el-
sker, der behandler dig som den 

prinsesse, du er. Bliv forkælet og forført, kysset 
og kærtegnet efter alle kunstens regler – uden 
nogen form for bøvl.

Men det er ikke desto mindre det tilbud, 
som 32-årige Peter, alias ”konepasseren” stiller 
op med en eller flere aftener om ugen.

– Da jeg blev single for et par år siden, be-
gyndte jeg at eksperimentere seksuelt. Jeg 
oprettede en profil på et sex-datingsite og 
begyndte at deltage i forskellige sociale ar-
rangementer, f.eks. netværksmøder, frække 
fester og gangbang-loger. På den måde har jeg 
nok udforsket, eksperimenteret og rykket mig 

med langt hurtigere skridt, end hvad normen 
”dikterer”. Og sex er til stadighed noget, jeg 
stræber efter at udvikle.

Peter blev hurtigt en populær deltager i de 
forskellige arrangementer, og gradvist udvi-
dede han sit seksuelle netværk. 

– Jeg vil gerne fortsat udvikle mig seksuelt. 
Nye ting skal prøves af, 
mine grænser skal flytte 
sig, og frem for alt så skal 
de kvinder, jeg er sammen 
med, have en dejlig ople-
velse med mig.

”Pas min kone”
Ved et tilfælde skabtes ideen 
til konceptet ”konepasning” og senere websitet 
for “tjenesten”, Konepasning.dk:

– Der var et af de par, jeg i forvejen kendte, 
der kontaktede mig. Manden skulle på ind-
køb og spurgte, om jeg ikke ville ”passe” hans 
kone imens. Jeg sagde selvfølgelig ja og fik 
et par timer til at passe hende, indtil man-
den kom tilbage. Jeg tilfredsstillede kvinden 
med blid elskov, så hun var en glad kvinde, 
da manden kom og hentede hende. De har 
så siden bedt om flere pasningsordninger, 
fortæller Peter. 

Oprindeligt er Konepasning.dk altså – som 
navnet antyder – et tilbud til ægtemanden, der 
kan få sin kone passet i nogle timer og få et 
frirum, hvor tiden er helt hans egen. 

Pasningen kan foregå alene med konen, 
manden kan se på, eller alle tre kan deltage 
i legen. 

Det kan foregå hjemme hos kvinden eller 
parret – eller på et hotelværelse, hvis det pas-
ser bedre, eller hvis ”konen” kommer langvejs 
fra.

– Jeg kender ikke til jalousi og formår at 
holde den professionelle afstand. Manden 
kan altså være helt rolig ved, at hans kone 

er i trygge hænder hos mig. Det er dog meget 
vigtigt, at både han og hans kone er fuldt ud 
er indforstået med, hvad der skal ske. Jeg er 
her ikke for at skabe splid mellem dem, men 
for at bidrage positivt til deres sexliv. Jeg vil 
aldrig komme imellem ægtemand og kone. Jeg 
er blot et krydderi, der forstærker deres forhold 
– i og med, at de udfordrer og bekræfter deres 
tillid til hinanden.

Også for singlekvinder
Konepasning.dk blev dog hurtigt udvidet til at 
også at omfatte andre end koner, der trængte 
til en pasningsordning:

– Ind til videre er det et fåtal af mænd, der 
sender deres koner til pasning hos mig. Det 
er faktisk mere singlekvinder, som henven-
der sig. 

De singlekvinder, der henvender sig til 
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– Nye ting skal prøves af, mine 
grænser skal flytte sig, og frem for 

alt så skal de kvinder, jeg er sammen 
med, have en dejlig oplevelse
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tilfredsstille
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Peter, er typisk dem, som vil have en god sex-
oplevelse og ikke vil gå på kompromis med, 
hvad de normalt ville tage med hjem fra byen 
– eller ikke orker det store sorteringsarbejde, 
det kan være at netdate, forklarer han:

– Mænd, de møder i byen til et one night 
stand, vil f.eks. oftest have sig selv 
og ikke dem i tankerne. De single-
kvinder, der kontakter mig, næg-
ter at lade sig nøje med dårlig sex, 
og kræver i stedet deres ret til god 
sex uden forpligtigelser. Jeg sikrer 
dem den fulde opmærksomhed og forkælelse, 

de fortjener, som de smukke og fantastiske 
kvinder, de er.

Forførelse, kys og begær
Bag tilbuddet om uforpligtende kvalitetssex 
ligger Peters dybe fascination af kvinder:

– En kvinde er noget af det smukkeste, 

en mand kan komme i nærheden af, og det 
sætter jeg stor pris på. Jeg ser det som min 
fornemmeste opgave at give hende al den 
opmærksomhed, hun har brug for, fysisk og 
mentalt. Derfor boller eller knepper jeg ikke 
en kvinde. Jeg elsker med hende. Jeg formår 

at forføre hende. Jeg el-
sker at kysse. Jeg elsker 
at kigge hende dybt i 
øjnene, så hun kan se 
ind bag dem og få vis-
hed for, hvor stort mit 

begær til hende er. 

– Jeg nyder simpelthen at give en dejlig 
kvinde en god oplevelse. Et af de væsentligste 

succeskriterier er, at hun vil se mig igen
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”Fuld opmærksomhed fra en sexet, ro-

mantisk, veludrustet, intelligent, betænk-

som og opmærksom mand. Han forstår 

i den grad at få en kvinde til at føle sig 

feteret, såvel på det menneskelige plan 

som på det seksuelle plan. Og så kysser 

han helt fantastisk!” 
Kvinde, 38 år

”Jeg opfatter nok ikke lige mig selv som 

”kone”, men det ville sørme ikke gøre mig 

noget, at blive ”passet” en anden gang. 

Skøn og fræk oplevelse, mere af det, tak.”

Kvinde 47 år

”Det er egentligt lidt irriterende, at det 

var så godt. Vender hele tiden tilbage og 

tænker på det. Tak for at give mig det, jeg 

manglede. Jeg vil helt klart gerne se dig 

igen.”
Kvinde 27 år

”Tusind tak for en helt fantastisk aften. Du 

er alt, hvad du giver dig ud for at være. 

Du er usædvanligt opmærksom, naturlig 

og en hele vejen igennem respektfuld 

mand, der ved, hvad der er vigtigt for et 

par, der betræder de første skridt på den 

frække men sårbare vej med en ekstra 

mand om hende. Det var en stor fornøjel-

se at nyde min dejlige kæreste sammen 

med dig. Vi er ikke i tvivl om, at vi skal se 

dig igen en dag. Vi er allerede begyndt at 

tænke på det næste frække set-up med 

gæstebogen

– De singlekvinder, der kontakter 
mig, nægter at lade sig nøje med 

dårlig sex, og kræver i stedet deres ret 
til god sex uden forpligtigelser

Peter kan se det smukke i næsten alle kvinder. 
Men da Konepasning.dk er en fritidsbeskæfti-
gelse, er han også selektiv med sine aftaler.

– Jeg tænder på, at du som kvinde hviler 
seksuelt i dig selv. Jeg er ikke kræsen, og jeg 
tænder på rigtig mange forskellige typer af 
kvinder. Men meget overvægtige kvinder har 
jeg det dog sværere ved. Her mener jeg ikke 
dem, der har det dårligt med 5 kg for meget. 

Kvinder med former er også dejlige, det skal 
blot ikke være voldsom overvægt. 

Fordi Peter af hensyn til sit job og sit privat-
liv ønsker at bevare anonymiteten, sender han 
normalt ikke fotos af sig selv ud. 

– Kvinden har dog altid mulighed for at 
ombestemme sig ved mødet uden nærmere 
forklaring. Jeg respekterer altid et nej tak, hvis 

hun fortryder, når hun ser mig – og så går jeg 
blot igen. Jeg forventer, at hun også respekte-
rer det omvendte. Men hvis hun inden da har 
sendt billeder af sig selv til mig, vil sandsynlig-
heden for dette dog være ekstremt lille.

Spilleregler skal aftales
Inden mødet med en kvinde har Peter altid 
aftalt, hvilke spilleregler, der skal gælde:

– Det er vigtigt, at 
kvinden er helt afklaret 
med det, hun går ind til. 
Vi skal også have aftalt, 
om hun lader mig tage 
styringen, eller at vi 
f.eks. udforsker nogle 
specifikke ting, hun 

særligt tænder meget på. Det gør, at jeg kan 
sikre hende fuld opmærksomhed og forkæ-
lelse, hvad hun end vælger.

Peter møder af og til kvinder, han ikke pas-
ser så godt sammen med seksuelt, men det 
sker yderst sjældent: 

– Jeg mener ikke, at jeg er gaven til alle 
kvinder, men i de fleste tilfælde formår jeg 

altså at give kvinden noget, som hun ikke er 
vant til fra den gennemsnitlige mand: Jeg er 
meget opmærksom på hendes behov, hvor hun 
er henne mentalt, og jeg giver mig tid til at 
værdsætte hende og have tålmodighed. Jeg er 
meget lidenskabelig og bygger hendes seksu-
elle energier langsomt op. 

Peters nyder selv sin fritidsbeskæftigelse 
– lige så meget som de kvinder, der bruger den. 
Men han har også et større ønske:

– Jeg kunne godt tænke mig, at jeg med 
Konepasning.dk kunne hjælpe danskerne til 
at blive mere seksuelt frigjorte. Og så nyder 
jeg simpelthen at give en dejlig kvinde en god 
oplevelse. Et af de væsentligste succeskriterier 
for mig er, at hun vil se mig igen.

Peter hedder i virkeligheden noget andet, 
men ønsker at være anonym. 

VIl du også passes?
Konepasning er ikke prostitution, men en 
gratis service til kvinder, der ønsker sig god 
og uforpligtende sex. 
Sikker sex er et must og et ufravigeligt krav.
Læs mere på www.konepasning.dk
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“Han må gerne  
        passe mig igen”

Jeg gider ikke spilde tiden på de mange useriøse net-profiler. Orker ikke at slæbe en halv-
fuld fyr med hjem fra byen. Og har på ingen måde råd til en escortmand. Men hvad gør man 
så, når man savner at blive kysset, og kroppen længes efter sex? Man kontakter Konepas-
ning.dk. Tidens Kvinder har afprøvet konceptet
TEKST: Anne Sørensen      MoDElfoTo: iStockphoto

 Det er ved at være nogle måneder siden, jeg har 
fået rigtig god sex. Efter et itusejlet forhold 
har jeg ikke haft den store lyst til at kaste 
mig ud i noget nyt og mere seriøst, selvom jeg 

efterhånden er mere end almindeligt kropsligt sulten. 
Det er ved et tilfælde, jeg hører om ”konepasseren” 

Peter. Han er en mand med en mission: At give både 
single- og gifte kvinder nogle dejlige seksuelle kvalitets-
oplevelser ganske gratis, no strings attached.

En ven i et åbent forhold har fortalt, at hans kone har 
stor-nydt ”pasningen”. De mange positive tilkendegi-
velser på Peters hjemmeside taler også deres tydelige 
sprog – han kan åbenbart sit kram. 

Et par diskrete forespørgsler i de mere frigjorte kredse 
af mit netværk bekræfter det – ham kan man roligt sende 
bud efter. Så det beslutter jeg at gøre.

Jo, han vil gerne passe mig
Hjemmesiden Konepasning.dk giver svar på de fleste af 
mine spørgsmål om Peter og hans ydelser. Så jeg sender 

ham en mail, hvor jeg fortæller lidt om mig selv, min 
alder og mine kropsmål. Jeg vedhæfter som ønsket et 
foto og venter spændt på at høre fra ham.

Svaret kommer hurtigt – han vil gerne ”passe” mig, 
selvom jeg er mere end ti år ældre end ham. Han beder 
mig om at skrive lidt om mine seksuelle præferencer, så vi 
i situationen kan undgå, at han overskrider mine grænser 

eller gør noget, jeg ikke bryder mig om – eller omvendt. 
Jeg fortæller ham, at jeg nyder, når en mand tager sty-

ringen – uden at det dog går over i hård SM – og at jeg 
elsker oralsex, både som den modtagende og givende.

Han skriver, at han glæder sig til at møde mig, og vi 
aftaler at ses en aften.

Jeg er mere end klar
Det er med spænding i maven og en begyndende tyng-
de i underlivet, jeg tager tidligt hjem fra arbejde den 
onsdag. 
Jeg nyder at bruge tid på at gå i bad og gøre mig klar for 
ham, og smånynnende går jeg rundt og tænder stearinlys 
og finder den rette musik frem. 

En af de rigtig gode flasker rødvin må lade livet – det 
skal fejres, at jeg om få timer skal forkæles af en læk-
ker mand. Jeg glæder mig mere og mere, og den lille 
nervøsitet, der tidligere stak hovedet frem, er nu afløst 
af pirrende spænding.

Da han ringer på døren, er jeg mere end klar. Et varmt 
knus, og så står han i min entré. Han er høj, lækkert 
klædt og velduftende – og har et nysgerrigt, åbent blik, 
der automatisk får mig til at tænke ”Ja tak, dig vil jeg 
gerne kigge nærmere på”.

Vi småsnakker over rødvinen, han er nem at tale 
med og får mig med det samme til at føle mig godt 
tilpas. At han selv er så afslappet gør mig tryg – han 
har styr på situationen, så jeg kan bare læne mig til-
bage og nyde.

Det virker helt naturligt, da han på et tidspunkt stryger 
mig over armen, nusser mig på hånden – og på en eller 
anden måde er rykket tættere på. At han kysser mig er 
nærmest en naturlig følge.

Vi kysser godt og længe, han fastholder mit 
blik indimellem, f letter lidt f ingre, og så kys-

Vi kysser godt og længe, han 
fastholder mit blik indimellem, fletter 
lidt fingre, og så kysser vi igen. Det 

kan han virkelig godt finde ud af

ReportageTidens
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ser vi igen. Det kan han virkelig godt finde ud af. 
Vi har aftalt, at han skal tage styringen, og det gør han. 
På en eller andet måde havner vi i soveværelset, og han 
placerer mig op ad væggen. 

Han holder mine arme fast, veksler mellem blide kær-
tegn og at kysse mig krævende, før han lader mig forstå, 
at jeg skal give ham et blowjob. 

Jeg elsker at mærke en pik vokse i min mund – og hans 
er allerede af betragtelig størrelse. Den er et nydeligt og 
velvoksent eksemplar, som jeg med glæde vil tage mig 
af – og han nyder tydeligt behandlingen.

Han vender mig om, komplimenterer min røv og kær-
tegner mig bagfra – han kan helt sikkert mærke, at jeg 
kan lide, hvad han gør. Og lidt efter er det mig, der kan 
læne mig tilbage på sengen og bare tage imod. 

Han slikker mig så langsomt og pirrende, at jeg er 
ved at skrige. Det gør jeg muligvis også, for han bliver 
tålmodigt og insisterende ved og ved, til mine lår dirrer, 
og jeg ikke kan holde orgasmen tilbage længere. 

Års rutine
Han giver mig en lille pause, mens han med års rutine 
ruller et kondom på. Det er rart, at der ikke skal forhand-
les eller overtales her – han tager sig bare af det. 
I det hele taget håndterer han mig med en sikkerhed, 
jeg ellers ville forvente af en langt ældre mand. Han 
tager simpelthen for sig af mig med en selvfølgelighed 

og naturlighed, 
der får mig til at 
føle mig attrak-
tiv, kvindelig og 
meget, meget 
sexet. 

Modsat man-
ge andre velud-
styrede mænd, 

der i nogle tilfælde tror, at det er nok blot at præsentere 
pikken og så ellers køre løs, ved han, hvordan han skal 
bruge den. Han sikrer sig hele tiden, at jeg er med, tjekker 
om jeg er ved at blive træt – og fornemmer instinktivt, 
at nu må han godt give los og bare komme.

Jeg nyder at mærke hans stigende ophidselse, og det 
tænder mig, at han så højlydt giver udtryk for den. Da 
han kommer, er det med noget nær et brøl – og jeg mær-
ker en næsten barnlig stolthed over, at det er mig, der 
har fået ham til at komme så kraftigt.  

Bagefter ligger vi længe i arm, nusser og hyggesnakker 
over resten af rødvinen. Jeg er mæt og træt i kroppen 
– og helt tilfreds med aftenens forløb. 

Da vi har sagt farvel i entreen, og han er gået, kommer 
jeg til at se mig selv i spejlet: Håret er rodet til en fugle-
rede, kinderne blusser, og jeg smiler helt automatisk af 
mit eget gennemknaldede spejlbillede. 

Jo, han må gerne passe mig igen.
Peter hedder i virkeligheden noget andet, men ønsker 
at være anonym.

Han håndterer mig 
med en sikkerhed, jeg 

ellers ville forvente af en 
langt ældre mand 


