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FORORD

”Kunsten at dele hinanden” er titlen på denne bog som har været sav-
net af mange igennem flere år.

Det at swinge kom for alvor på danskernes læber, da Herdis Møllehave 
i 1980’erne skabte begrebet ”det åbne ægteskab”. Det betød dengang 
meget for mange at hun turde stå offentligt frem og sætte ord på deres 
seksualitet og den tabubelagte måde, de levede deres kærlighed ud 
på. 

De fik et talerør og en støtte og det er uvurderligt for os mennesker at 
føle os anerkendte og set for vores liv og værdier.

 
Nu har folk der har lyst til at swinge igen fået et talerør med denne 
fremragende bog, skrevet af to meget hudløse og ærlige forfattere der 
med udgangspunkt i deres egne erfaringer og fine betragtninger fører os 
igennem hele den rejse der ligger, fra man opdager sin lyst til at swinge 
og frem til at have det som en naturlig del af ens seksualitet. Endda en 
uundværlig del for nogle. 

Dette nye talerør er utrolig tiltrængt, ikke fordi det nu om dage er lige-
så tabubelagt som dengang, men netop fordi det er noget flere og flere 
mennesker mærker en lyst til. Men de har manglet nogen der kunne 
sætte ord på alt det der er svært og alt det der er vidunderligt for dem 
ved at swinge. Det har de fået nu, og jeg synes, det er fantastisk.

Bogen er også mere end en begrebsliggørelse af swingerlivet. Den er en 
guide og en indføring i swingerlivet set gennem de involveredes briller. 

Og dette er en af bogens store styrker. Den giver nemlig en mangefacet-
teret perspektivering af swingerlivet, samtidig med at forfatterne for-
mår at holde den svære balance mellem at være personlig og vedkom-
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mende uden på nogen måder at blive snagende og upassende personlig, 
og de gør det på fineste vis.

Bogen har derfor, for mig personligt, været en fornøjelse at læse, og jeg 
kan klart anbefale den til alle, der interesserer sig for den menneskelige 
kærlighed og seksualitet, og det uanset om man selv ønsker at swinge 
eller ej.

For bogen giver, ud over det nævnte, et sjældent indblik i nogle men-
neskers hudløse betragtninger om sig selv i deres kærlighed og seksua-
litet. 

Og sidst men ikke mindst, så er den fandens velskrevet, og jeg holder så 
meget af mennesker, der kan skrive levende og vedkommende, hvilket 
de i særdeleshed har gjort i denne bog.
God fornøjelse og tillykke til bogens forfattere. Jeg ved om nogen, at 
sådan en bog kræver meget, både fagligt og personligt, og I kan være 
meget stolte, da jeres bog kommer til at betyde rigtig meget for rigtigt 
mange mennesker.

Cecilie Lolk Tommerup.

Sexolog, parterapeut, forfatter og jordemoder.
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INDLEDNING

Vi er et par sidst i trediverne som deler nogle af vores seksuelle oplevel-
ser med andre ligesindede.

Vi føler os som levende beviser på at det godt kan lade sig gøre at 
være et menneske i et inderligt parforhold, der nyder seksuelt samvær 
med andre. Den inspiration vil vi gerne give andre, og derfor har vi valgt 
at dele vores historie, tanker og erfaringer.

Vi er gift og har levet sammen i et tæt kærlighedsfyldt forhold i 15 år. 
Vi har nogle velfungerende børn og en ganske almindelig tilværelse med 
et arbejdsliv der sommetider er lidt for heftigt og et hjemmeliv præget 
af fritidsinteresser og familie. Vi ligner altså en ganske normal familie 
anno 2011 – lige bortset fra den lille twist, at de voksne har et skjult 
privatliv som swingere, lifestylers, frisindede libertinere eller hvad man 
nu vælger at kalde det.

I vores dagligdag kommer vi ofte i kontakt med mange forskellige 
mennesker som ikke tidligere har stiftet bekendtskab med et swinger-
par. Og da vi så småt i vores nære bekendtskabskreds med bævende 
hjerter er begyndt at være lidt mere åbne omkring vores holdninger 
til partnerskab, seksualitet og vores udgave af ”frihed under ansvar” 
oplever vi, at nogle af disse mennesker har en del spændende og udfor-
drende spørgsmål til os. 

Vi oplever at der kan være en del fordomme om det at være swinger, 
og vi møder ofte forkerte opfattelser om hvordan, hvor og under hvilke 
forudsætninger man vælger at swinge sammen med andre mennesker. 
Folks fordomme og fantasier kan tit skabe nogle ret sjove situationer og 
samtaler, og det viser sig at meget af det vi igennem tiden har oplevet 
ikke passer ind i de ofte lidt negative forestillinger, de fleste har om 
swingere generelt og om deres liv og samliv specifikt. 

Det vi fortæller omkring et swingersamliv som vores, de uskrevne 
regler og sådan som vi beskriver miljøet generelt, overrasker ofte folk 
positivt. Vi oplever at andre mennesker er meget nysgerrige omkring 
vores samliv og specielt gerne vil vide, hvordan vi får det til fungere i 
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praksis. Derfor får vi ofte spørgsmål som: ”Hvordan gør I det egentlig?”, 
”Selvom tanken kan være fræk, er det så ikke svært at se din kæreste 
være sammen med en anden mand?” og ”Hvad med jalousien – hvordan 
håndterer I den?”

Ind bag facaden
I denne bog får du et sjældent indblik i livet som swingende par. Vi vil 
forsøge at besvare alle de spørgsmål vi kan høre andre har, og som vi 
selv havde før vi gik fra at være nervøse og nysgerrige novicer til at 
blive mere erfarne. Vi fortæller hvordan vi håndterer de forskellige ud-
fordringer ved swingerlivet, og vi viser hvorfor og hvordan tilværelsen 
som swingere både beriger vores fælles liv som par og vores eksistens 
som mennesker. 

Bogen er altså skrevet som en guide og inspirationskilde ind i swinger-
livets spændende univers. Materialet er oplevet, indsamlet og nedskre-
vet af et par som har prøvet meget forskelligt af det en gennemsnitlig 
tilværelse som swingere har at tilbyde: Vi har været dér hvor det nogle 
gange har været rigtigt svært for os begge, og vi har sammen svævet 
i dagevis på fjerlette skyer i alle regnbuens farver. Vi har scoret, er 
blevet scoret, har lokket hinanden ud på erotisk tynd is og har sammen 
fundet ind til kanten igen.

Vores parforhold har ikke bare overlevet alle oplevelserne men har 
faktisk nydt godt af dem – både de nemme og de lidt mere udfordrende.

11 års erfaringer har gjort at vi i dag har fundet en god balance mel-
lem det at være swingere, og det at være nærværende i vores intense 
tosomhed og kærlighed til hinanden. For os har vores swingererfaringer 
tilført vores forhold en ekstra og speciel dimension, og vi har samtidigt 
formået at bevare en værdifuld og gnistrende nærhed mellem os i hver-
dagen. Samlet er det med til at gøre vores samliv både spændende, 
sprudlende og udviklende. 

Andres erfaringer
Vi har reflekteret meget over vores liv men vi er også klar over at vi 

 9 



ikke har de eneste svar på, hvordan tilværelsen som swingere kan leves. 
Derfor har vi valgt at interviewe nogle mennesker, der både som par og 
singler er stilfulde navigatører i swingerlivet.

Den swingende livsstil er blevet en integreret del af disse menneskers 
liv, og de har som os taget bevidste valg om at se deres seksualitet som 
en vital og højt prioriteret del af deres tilværelse. Det bringer dem stor 
nydelse og glæde i dagligdagen – og så har vi vist ikke sagt for meget. 

Deres fortællinger har vi flettet ind i vores tekst for at illustrere og 
nuancere det vi skriver om i de forskellige kapitler, og vi har samlet 
deres og vores gode råd til nye som overvejer at kaste sig ud i dette 
univers.

Afmystificerende inspiration
På den ene side er vores valg af sexliv og –partnere helt privat, men på 
den anden side vil vi gerne udbrede den positive historie om os som et 
monogamt par, der åbner op for nogle af de godt skjulte sider af vores 
lyster og fantasier.

Egentlig ville vi gerne kunne stå frem og være med til at nuancere 
den offentlige debat om samliv, moderne partnerskaber, følelser, sek-
suel lyst og moral. Men vi har ikke lyst til at stå midt i søgelyset og med 
navns nævnelse fortælle om vores private sexliv. 

Derfor har vi valgt at fortælle vores historie under pseudonym. På 
den måde kan vi helt frit forklare og vise, hvordan vi langsomt har skabt 
et parforhold med en indbygget tryghed, som gør det muligt for os at 
udleve nogle af vores frække fantasier til stor nydelse og glæde for os 
begge.

Det er vores store ønske og håb at denne bog kan virke afmystifice-
rende og inspirerende for alle, som leger med tanken om at udforske 
swingerlivets glæder.

Rigtig god fornøjelse
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HVORFOR SWINGE?
”Det handler ikke ret meget om sex – det er mere en be-
stemt energi. Det er større end sex og større end glæden 
ved at give. Det er svært at forklare men det tilføjer en 
ekstra dimension til parforholdet. Det gør vores forhold 

unikt i forhold til, hvad vi ellers har oplevet.”

(Par på 34 og 35 år. Har swinget i fem år)



HVORFOR SWINGE?

For os handlede det i første omgang om at få afprøvet nogle fantasier og 
gå på opdagelse i et nyt og lidt forbudt land sammen, som to legesyge 
elskende. Vi vidste ikke om det ville blive en kort fornøjelse eller en 
længerevarende affære. Og vi havde slet ikke forestillet os at det ville 
være så spændende, at det ville blive en del af vores livsstil i en sådan 
grad, at vi nok aldrig slipper det helt.

Vi opdagede nemlig at det at swinge sammen styrker og udvikler os 
som enkeltpersoner og som par på en måde, som vi ikke havde forudset 
og som vi ikke er stødt på i andre sammenhænge. 

For os handler det mindst lige så meget om det mentale i at swinge 
som den rent fysiske tilfredsstillelse og bekræftelse. Vi kan rent seksu-
elt dele hinanden med andre uden at der går noget fra os selv, og den 
erfaring overfører vi også til andre områder af vores liv. Vi føler selv, at 
vi er blevet større mennesker, mere rummelige og gavmilde af at swinge 
sammen, og det vil vi gerne blive ved med at være.

Er det noget for os?
Leger I med tanken om at swinge sammen er det et godt udgangspunkt, 
hvis I er seksuelt selvbevidste og eventyrlystne. Der er nok få som vil 
betegne deres sexliv som værende helt perfekt, og det er heller ikke 
det vigtigste. Det vigtigste er at I kan tale om de ting ved jeres sexliv 
som måske kunne blive lidt bedre - uden at anklage eller dømme hin-
anden undervejs. Det er også en fordel hvis I er enige om, at der i jeres 
parforhold er den følelsesmæssige tryghed tilstede til at I sammen kan 
udvikle jer ved at udforske sexlivets muligheder.

Et fælles swingerliv kan være noget for jer hvis:
I begge føler at jeres parforhold har den gensidige åbenhed og • 
tillid der skal til for at tage det store spring
I formår at dele nogle af jeres inderste seksuelle ønsker og fan-• 
tasier med hinanden
I tror at det at udleve dem sammen vil bringe jer tættere på hin-• 
anden i stedet for at skabe jalousi
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Hvorfor swinger andre?
Der er lige så mange årsager som der er swingere, for der er jo ingen 
mennesker eller parforhold der er ens. Vi har i den tid vi har været i 
kontakt med miljøet hørt mange forskellige variationer over hvorfor 
mennesker ønsker at udfordre og fejre sin seksualitet ved at prøve at 
bide i det ”forbudte” æble. For eksempel er det ikke unormalt at et par 
ønsker at kaste sig ud i det, fordi kvinden i forholdet drømmer om at 
afprøve sin biseksuelle side, med eller uden sin mands deltagen. Det er 
også almindeligt udbredt at både manden og kvinden har et ønske om, 
at hun skal ”deles” med en anden mand. 

Vi er også stødt på begrundelsen: ”Han/hun ønskede virkelig at prøve 
det, så jeg gav det en chance”. Udgangspunktet for dette udsagn kan i 
nogle tilfælde være partnerens gavmildhed, andre gange kan det des-
værre også være en beslutning som bunder i at den ene part har udøvet 
et overdrevet pres. Men hvis den skeptiske part har givet sin tilladelse 
af kærlighed og tillid til den anden – så det ikke er et produkt af en 
manipulation fra den ”trængende” part - så kan oplevelsen blive en 
kilde til glæde for begge parter, uanset om de selv deltager eller ej. At 
swinge kan også gå hen og blive en fælles hobby der kan give jer mange 
sjove og dejlige timer sammen, selvom det må kaldes en lidt særlig 
form for voksen-fritidsbeskæftigelse. 

Vi har også hørt denne begrundelse: ”Vi var begyndt at kede os så vi 
ville afprøve, om det at swinge kunne få os til at blive sammen”. Set 
med vores øjne er det ikke den bedste årsag. Er parforholdet stærkt kan 
det fungere, men bunder kedsomheden også i andre problemstillinger i 
parforholdet vil swingerlivet sjældent være en positiv oplevelse for ret 
mange af de medvirkende.

Hvordan gør man?
Alle har hver deres måde at navigere mellem deres egne behov og lyster 
og partnerens grænser og bekymringer: Der er par derude med årelange 
erfaringer med swingersex, der aldrig har haft decideret penetrerende 
sex med andre end hinanden. Der er par som kun sexer med andre, hvis 
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partneren er i samme rum, og andre par tænder på partnerbytte og 
scenarier hvor der er flere om at forkæle den ene part, mens den anden 
blot ser på. Der er også par hvor kun den ene har et stort behov for sex 
med andre, og som derfor får ’lov’ eller ligefrem hjælp fra kæresten 
eller ægtefællen til at opsøge frække dates ude i byen.

 Endelig er der også de par, hvor den ene part har erkendt at have 
mindre libido end den anden. Det kan også handle om at den ene per-
sons fysiske eller psykiske problemer af forskellige grunde har nedsat 
den seksuelle aktivitet. For disse mennesker kan swingerlivets mulighe-
der for at deltage i uforpligtende seksuelle aktiviteter udgøre en meget 
forløsende del af deres samliv.

 Der er altså stort set frit valg på alle hylder og noget for enhver. Net-
op derfor vil vi på det kraftigste opfordre til at I lader jeres personlige 
integritet og ærlighed fra jeres parforhold være de vigtigste grundsten 
i jeres fælles liv som swingere. 

Det er vigtigt indbyrdes mellem jer, men det har også stor betydning 
for de andre, som jeres fremtidige sexliv vil involvere. For hvis alle 
holder sig til de aftalte regler kan de frække, livlige og udfordrende 
muligheder som partnerbytte, tre- og firkanter, sex i samme rum, grup-
pesex og andre former for planlagte lege gå godt. Og de vil i så fald også 
have en tendens til at aflejre nye erkendelser, sandheder og følelser hos 
alle involverede.

Husk på at hvor fristende det end kan være at hoppe ud i de seksuelle 
eventyr, så er ikke alle mennesker og parforhold skabt til at swinge. 
Nogle menneskers selvtillid og selvopfattelse – også af deres seksuelle 
formåen – kan ikke nødvendigvis udstrækkes til at rumme den nydelse 
ens partner oplever ved at have sex med andre - heller ikke selvom de 
selv er med i legen.

Plads til begejstring
Samtidig er vi dog overbeviste om at mange par faktisk kan have gavn 
af at swinge sammen. Det er nemlig vores personlige oplevelse at det 
kan styrke samlivet, selvtilliden og forstørre intimiteten på en næsten 
terapeutisk facon. 
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Derfor opfatter vi vores fælles swingerliv som et af flere redskaber 
til vores fortsatte selvudvikling. For ved at åbne os har vi igen og igen 
oplevet nye sider af os selv og hinanden, som ingen af os før havde 
kendt til. Det er fantastisk spændende at lære nye og frække ting om 
sig selv og den anden, og det har betydet at vi efter 15 års parforhold 
ikke er blevet lullet i søvn. Tværtimod er vi hele tiden opmærksomme 
på hvordan vi har det med os selv, hinanden og vores fælles valg. Efter 
11 år som swingere er vi kommet meget, meget tæt på hinanden, hem-
melighederne er væk, og det er en stor lettelse ikke at skulle behøve at 
være nervøs eller konstant på vagt overfor hinandens gøren og laden.

Vi føler os hørt, accepteret og elsket for dem vi er. Vi har et vist spil-
lerum indenfor de grænser vi har sat for vores eksperimenter, og det 
giver os begge en følelse af frihed. Den frihed giver os nogle nye udfol-
delsesmuligheder, som ingen af os har mødt før. 

Den frihed og det spillerum er tæt sammenvævet med et stort person-
ligt ansvar som kræver, at vi hver især løbende kan kontrollere os selv 
og vores seksuelle lyster. Det interessante er at frihedsfølelsen netop 
får os til at tage det ansvar meget alvorligt. Derfor mener vi faktisk at 
livet som swingere kan fjerne utroskab, for et velfungerende swingende 
parforhold bygger på 100 procent gensidig tillid. Og som nogle af vores 
bekendte siger så er der jo ingen grund til at være utro som swinger, for 
man kan jo bare bede om det, man har lyst til!

Ærligheden og tilliden betyder også at vi ikke føler os dømte eller 
forkerte, fordi vi får en forbigående lyst til en anden kvinde eller mand. 
Der er plads til at snakke om andre menneskers påvirkninger af vores 
“kropstemperaturer”, og det er med til at gøre at vi føler os modtaget 
og accepteret som dem, vi nu engang er. 

Vi oplever at leve i et tanke- og følelsesmæssigt åbent forhold. Ikke 
den slags forhold hvor man kan bolle med hvem som helst uden be-
grænsninger. Men derimod i et forhold hvor der er plads til alle følelser 
og tanker uanset, om de er fromme, frække eller det man normalt be-
tragter som “forbudte” i et monogamt parforhold. 
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Den glade giver
Blandt de mange positive følelser oplevede vi vores individuelle og fæl-
les evne til positivt at påvirke og friste andre mennesker. Sammen kan 
vi sole os i andres opmærksomhed, og vi kan sammen give og modtage 
nogle stærke og dejlige fysiske og følelsesmæssige oplevelser. 

Vi har også oplevet en stor stolthed over den andens kvaliteter som 
et flirtende og lækkert menneske, der tiltrækker sig andres positive op-
mærksomhed. Det er også en måde at udforske følelsen af at være den 
gavmilde giver. Den store nydelsesgave bliver både givet til partneren 
og til den eller de personer, som partneren sexer med.

 Som swingende par kan man således med tiden og med en fælles 
indsats komme i den specielle og emotionelt meget nærende situation, 
at man føler både stor glæde og kraftig opstemthed ved at et andet 
menneske kan give ens partner lige netop dét, han eller hun har behov 
for på et givent tidspunkt. At éns ønsker bliver taget alvorligt kommer 
til kontant udbetaling i form af selvtillid, ro og tryghed – og ikke kun 
seksuelt.

Til gavn for hverdagen
Man skal altså på forhånd gøre sig klart at man som swinger kommer i 
nærkontakt med  nogle måske temmelig ømme ligtorne i forholdet. Men 
er man parat til at tage tyren ved hornene og tage tingene efterhånden 
som de dukker op, vil det også få stor glæde for jeres almindelige hver-
dag. I vil nemlig opdage at udfordringerne i sexlivet grundlæggende er 
de samme, I har andre steder i jeres parforhold. Der er nemlig oftest et 
mønster som går igen. Og det smukke er så at får I løst dem ét sted, er 
de ofte også løst de andre steder. 

Det er tankevækkende at for mange par udgør sex et af de største 
problemer i forholdet, for det er ofte også det problem der kan løse 
mange af de andre problemstillinger, hvis man bliver enige om at gøre 
en aktiv, fælles indsats. 

En konkret sidegevinst ved et velfungerende fælles swingerliv er for 
eksempel at hverdagens småhakkerier bliver færre og mindre, for det er 
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svært at komme op at toppes om opvasken, når man går rundt med et 
glimt i øjet og kigger på hinanden med et blik, der siger: ”Jeg ved noget 
om dig…” og ”De skulle bare vide…!”

Den livsbekræftende flirt
Swingerlivet har også haft betydning for hvordan vi agerer udadtil. I et 
af hendes tidligere forhold kunne hun blive decideret sur, hvis nogen 
forsøgte at flirte med hende - især hvis kæresten var til stede. Flirten 
i sig selv føltes som en trussel mod forholdet, dels på grund af den 
daværende kærestes udtalte jalousi, dels fordi nogle mænd åbenbart 
syntes at det var sjovt at prøve at score en anden mands kæreste. I dag 
er den følelse imidlertid helt væk for hun kan lynhurtigt vurdere om 
flirten bunder i en dybere interesse, eller om det bare er en flirt for 
flirtens skyld.

Også hans forhold til flirt har ændret sig markant. Hvor han tidligere 
fandt det upassende at flirte hvis man var i et forhold, har han nu opda-
get at flirt faktisk er en vigtig del af hans job, og at flirten kan gøre visse 
ting nemmere i hverdagen. Folk i hans omgangskreds kan formentlig 
også mærke at det er en fri flirt, for formålet er ikke at score men at få 
andre omkring ham til at føle sig godt tilpas.

 De fleste har behov for at blive set, værdsat og føle sig tiltrækkende. 
At flirte er sjovt og energigivende. Det er som at løfte og blive løftet. 
Når nogen flirter med én, er det som om solen skinner direkte på én.

At swinge sammen har naturligvis også påvirket vores sexliv. Vi er 
blevet mere opmærksomme på vores lyst, og vi tør give udtryk for den. 
Vi tør give os mere hen i nydelsen end tidligere, og vi har ligefrem fået 
mere lyst til hinanden. Selvtilliden er også vokset, og vi er blevet mere 
tilfredse med vores kroppe og vores udseende – selvom vi er blevet 
ældre!

Sex er et fælles ansvar
Vælger I at forsøge jer som swingere, vælger I også at gøre jeres seksua-
litet til et fælles projekt. Tillykke med det! For uanset om swingerlivet 
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viser sig at være noget jer eller ej, har I taget hul på en vigtig del af 
parforholdets udfordringer. Sex er nok det område i parforholdet hvor 
man kan komme i kontakt med flest følelser, og det er vores erfaring at 
jo bedre man får det med sine følelser, jo bedre får man det som men-
neske.

Og mens vi har oplevet at ikke alle parforhold er skabt til at swinge, 
så mener vi til gengæld at alle parforhold kan have stor glæde af at gøre 
det seksuelle til et fælles projekt med fælles ansvar. 

At man tør dele lidt flere fantasier og lyster med sin partner er godt. 
Og at tale om dem gør ingen skade. Faktisk bringer det oftest en følelse 
af lethed og frihed, at den man er tættest på også kender ens fysiske og 
mentale behov og lyster og respekterer, hvordan man har det. 

Fra skeptiker til fan
Til slut en lille fortælling til inspiration: Blandt de par hvor den ene 
umiddelbart er mere ivrig efter at kaste sig ud i swingerlivet end den 
anden forestiller de fleste sig nok, at kvinden er den skeptiske part. 
Til det kan vi blot konstatere at følgende ordsprog går igen i de fleste 
swingermiljøer verden over, som vi har hørt om og oplevet: ”Kvinde-
lige nybegyndere der bliver overtalt til og modstræbende går med ind 
i swingerklubben kl. 20 fredag aften, skal oftest trækkes ud igen kl. 5 
lørdag morgen!” 

 Skrønen er ikke helt ved siden af for forestil dig kære kvinde, at du på 
din elskedes initiativ er festens centrum i et rum med en kæmpe seng. 
Du symboliserer den hellige gral for de heldige, lækre mænd der får lov 
at komme ind, og hvis antal i klubben er nøje afstemt med antallet af 
kvinder og par.  Alle de mænd er der kun fordi de ønsker at forkæle en 
kvinde og give hende præcis, hvad hun har brug for. Hverken mere eller 
mindre. Og man skal faktisk lede længe efter mere hensynsfulde elskere 
end de mænd, man møder på en velrenommeret swingerklub. 

Derfor, kære læser, kan det nogle gange være lidt vanskeligt at få en 
kvinde til at gå ud af swingerklubbens swingdør, når hun først er kom-
met ind.
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”JEG VIL IKKE GÅ NYSGERRIG I GRAVEN”

Uddrag af interview med singlepige, 36 år. Hun har swinget i fem år.

Når jeg var i et parforhold, blev det hurtigt lidt for kedeligt. Der var 
noget der spirede i mig, så da jeg blev single besluttede jeg at tage mit 
eget sexliv seriøst. Jeg ville ikke gå nysgerrig i graven, og jeg havde lyst 
til at træffe nogle bevidste valg i stedet for at bare vente og se, hvad 
der tilfældigvis fulgte med, når jeg fik en ny kæreste.

I dag har swingerlivet betydet at jeg går rundt med en glædesfølelse 
indeni. Jeg bliver glad når jeg tænker på det, og når jeg taler om det. 
Jeg er glad for at jeg gør det her for mig selv. At jeg ikke nægter mig 
selv ting bare fordi det ikke er almindeligt anerkendt i samfundet. 

Tidligere har det at få en kæreste altid betydet at jeg skulle give 
afkald på nogle ting. Men nu hvor jeg har besluttet at jeg ikke vil leve 
uden at swinge, gør det tanken om en kæreste endnu mere tiltalende: 
at jeg skal dele det her med ham og ikke give afkald på det. Jeg forestil-
ler mig ikke at vi skal kaste os ud i noget vildt lige med det samme, men 
når vi har fundet roen med hinanden kan vi blive mere udadvendte og 
hente inspiration og gode oplevelser sammen på denne her måde. 

For hvis man kan gøre det sammen har man jo det hele – både kær-
ligheden og muligheden for kontinuerligt at udforske nye sider af sin 
seksualitet. Så kan det at swinge blive noget som styrker forholdet, som 
binder én sammen.

Stort ansvar – stor glæde
Respekt er et nøgleord for mig i al seksuel leg. Respekt for mennesket 
– for den andens ønsker, for den anden som person og respekt for par-
forholdet, hvis man er sammen med et par. 

Det kræver et stort ansvar at lukke en tredje person ind – for alle del-
tagerne – og jeg bliver beæret når jeg bliver lukket ind i deres forhold. 
Særligt at kvinderne gør det. Jeg har stor respekt for at de tør lukke 
en person ind, som reelt kunne være en konkurrent. Jeg gør meget for 
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at leve op til denne tillid for mange kan blive sårede, hvis man gør det 
forkert. 

Det man deler med andre i det her miljø er helt specielt og ander-
ledes. Ud over det seksuelle er der også den personlige interesse i hin-
anden. Med et par bliver man som en enhed. Det vi tre har sammen er 
specielt for os, og det lever sit helt eget liv. Det udfordrer ingen af os, 
og det får lov at leve og bevare den form eller den energi, det nu har. 
Der udvikler sig en form for venskab. Det kan selvfølgelig også ske med 
en mand, men det sker oftest med et par. 

Kemi frem for stramme baller
Efter fem år er jeg blevet mere kritisk med hvem jeg vil swinge med. 
Det handler ikke om at de skal se godt ud – det handler om kemi. Hvis 
jeg bliver kontaktet af et par skal jeg føle at vi har nogle fælles værdier, 
og så skal vi selvfølgelig være tiltrukket af hinanden. Nogle gange er der 
mest ping-pong på det menneskelige plan, andre gange er det meget 
det seksuelle, der tager over. Ved S/M spiller det seksuelle en stor rolle, 
og når det er en ren swingeroplevelse spiller det menneskelige en større 
rolle. (I S/M er rollerne fordelt på forhånd, så den ene er dominerende, 
og den anden er er den der bliver domineret).

Jeg synes bedre om de fester hvor gennemsnitsalderen er lidt højere 
og hvor folk er mere frie, åbne, afslappede og glade, end fester hvor 
det handler om at se godt ud og have den strammeste røv. Selvfølgelig 
skal man være velsoigneret og lækker, men der er mange måder at være 
lækker på – det handler ikke bare om udseendet. Jeg har været sammen 
med nogle mænd som jeg ikke et splitsekund ville have overvejet, hvis 
jeg havde mødt dem i byen. Men det skyldes den intensitet og nærhed 
som opstår i mødet. Jeg oplever endnu mere i S/M-sammenhænge den 
der magiske forbindelse som gør, at de fysiske træk spiller en mindre 
rolle.

Alt er okay
Jeg synes det er værd at tænke over, hvorfor man gør det. Der er jo 
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en vis spænding før et arrangement, som jeg godt kan lide. Og det at 
man umiddelbart kan give sig hen og nyde. Man bliver ikke dømt for 
sine lyster. På en almindelig date er der jo alle mulige regler om at 
man helst ikke skal have sex den første aften og så videre. Så her er der 
noget fedt i at man som pige bare kan slå sig løs seksuelt uden at blive 
opfattet som billig eller bare for meget. Ude i det virkelige liv kan man 
let få nogle kommentarer hvis man har været sammen med én for sjov. 
Derude er det ikke så velset at have sex for sexens skyld; det skal helst 
være i jagten på en kæreste.

En anden ting er at da jeg opdagede swingerlivets muligheder, mødte 
jeg en verden fuld af gentlemen. Det kan godt være at de kun gør det 
i håb om at få sex, men det er altså dejligt at blive behandlet som en 
kvinde. Især i S/M-miljøet oplever jeg en utrolig opmærksomhed og 
blidhed. Hvorfor kan almindelige mænd ikke finde ud af det? Det gør 

dem altså ikke mindre charmerende, hvis de bare gør sig lidt umage.
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