
Pas på dig selv i gråzonen

Lige pludselig – nærmest som over en nat, er det blevet 
comme il faut at pæne husmødre, fra guds eget land – det 
pæne USA, styrter ned i små sidegadebutikker – eller webs-
hopper, for at købe frækt lingeri, bondage-udstyr og sexle-
getøj. Alt sammen pga. udgivelsen og succesen af en erotisk 
bog-triologi om dominans, sexlege og S/M. Trilogien, ”50 
Schades of Gray”, der begynder med bogen ”50 Shades of 
Gray -Fanget” (derefter kommer ”50 Shades af Gray –I Mør-
ket” og ”50 Shades of Gray -Fri”) er skrevet af den amerikan-
ske forfatter E. L. James, en midaldrende amerikansk husmor, 
og er åbenbart så stueren i sine saftigheder at den er blevet 
synonym med en litterær genre vi ikke kender så godt i Dan-
mark – nemlig ”Mummy-porn” - på dansk: Husmor-porno. 
Måske nogle, kan, som jeg, huske det afsnit af serien ”Ven-
ner” hvor Joey finder en erotisk bog under Rachels hoved-
pude. Bare det faktum at fænomenet er beskrevet i ”Venner” 
fortæller lidt om hvor stor denne her genre er i USA. Umid-
delbart virker det, på os Skandinaver, nok lidt sært at i lige 
præcis USA hvor man, med største selvfølgelighed, taler om 
Gud, fri abort og bøssehad i det politiske liv, har en ”skjult” 
genre af ”frække” bøger – der markedsføres til og købes af 
– de pæne husmødre i forstæderne. Men USA er modsætnin-
gernes land, og forstår man den bidende satire i ”Desperate 
housewifes” er det nok ikke så svært at forstå alligevel.

Lidt om bøgerne
Nu vil jeg lige give et rids af handlingen i de tre bøger: den 
unge, smukke og lidt naive Anastasia Steel, møder Christian 
Gray.  Hun bliver hvirvlet ind i et sanseberusende forhold 
af S/M og selv om hun flere gang forsøger at bryde ud, kan 
hun ikke slippe den komplekse Christian Gray, der har mørke 
hemmeligheder i sin fortid – og selvfølgelig skal Anastasia, 
som den naive kvinde hun er, prøve at ”redde” ham. Jeg vil 
ikke afsløre slutningen. Bøgerne er, hvis i ikke allerede har 
lagt mærke til navnenes pinlige kliche-natur; ikke særligt 
raffinerede i sproget – og i det hele taget forudsigelige. Men 
det er netop en del af succesen. Det er ikke for svært tilgæn-
geligt og alle kan være med.
 Jeg er meget kritisk over for bøgerne, idet de roman-
tiserer ting som absolut ikke bør tages let – og som sådan 

er utroværdige. Det eneste troværdige er titlen ”50 shades 
of Gray” - som beskriver de mange sider af Christaian Grays 
humør og personlighed. Skal man læse en ærlig bog om et 
forhold, baseret på dominans og sex-lege vil jeg anbefale 
bogen bag filmen ”9 1/2” Uge” af Elizabeth McNeill. Her 
lægges der ikke fingre imellem og der romantiseres ikke, og 
desuden er bogen langt mere velskrevet end Gray-bøgerne.

et Par begreber
Lad os begynde med det positive. Jeg synes det er herligt 
at en småfed midaldrende husmor får sine artsfæller til at 
styrte ned og købe diverse sex-legetøj og til at bytte de hvide 
Sloggi ud med sexet lingeri.
 Men når det er sagt, så er det rigtig vigtigt at folk ved 
hvad de går ind til inden de kaster sig ud i diverse dominans 
lege.
 Nu bliver det lidt teknisk og måske mindre saftigt end 
nogen af læserne på dette tidspunkt måtte håbe på. Men det 
er helt nødvendigt at få nogle begreber på plads inden vi går 
videre. S/M står for Sadomasochisme og er en seksuel fetich 
ikke en seksuel orientering. Der findes i dag fire seksuelle 
orienteringer: 
Heteroseksuel: man tiltrækkes af det modsatte køn. homo-
seksuel: man tiltrækkes af sit eget køn. biseksuel: man til-
trækkes af begge køn. De senere år er man begyndt at tale 
om en 4. Seksuel orientering, nemlig aseksuel – der sim-
pelthen betyder at man overhovedet ikke føler nogen lyst 
eller seksuel tiltrækning og ej heller føler behov for at ma-
sturbere, altså tilfredsstille sig selv. Øget fokus på porno og 
stress er blandt de faktorer man tror, medvirker til at ca. 10% 
af verdens befolkning i dag er aseksuelle. Men der er ikke 
meget forskning på området.

S/m og VaniLLeSex
Tilbage til S/M. Sadomasochisme er en fetisch – man tænder 
simpelthen på at lege med dominans og underkastelse på 
samme måder som nogle mennesker er ”Fodfetischister” og 
tænder på fødder – ofte mænd, der tænde på damefødder 
i stiletter. Når man leger med S/M vil der være en domine-
rende part – sadisten, der tilfører, den underkastende part 

den erotiske bogtriologi ”50 Shades of gray” går lige nu sin sejrsgang over hele verden, 
og har skabt fornyet interesse for S/m blandt mange. men man skal tænke sig om før man 
 kaster sig ud i leg med dominans.
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– masochisten, smerte og ydmygelse – verbalt eller fysisk 
og eventuel frihedsberøver i form af fiksering med håndjern, 
manchetter (ligesom håndjern men ofte lavet af nylonstof 
og velcro og giver ikke mærker på kroppen, og er meget flek-
sible i brugen med liner og flere manchetter på én gang ect). 
Når man frihedsberøver med fiksering kaldes det bondage, 
som kan være en fetich i sig selv – man kan lide at se sin 
partner bundet, eller en del af S/M. NU kommer det VIGTIGE. 
Der er forskel – STOR FORSKEL på S/M og så bare at ”lege lidt 
med dominans”. Langt de fleste mennesker der har prøvet at 
lege med dominans – klap i måsen, bind for øjnene, håndjern 
ect. er ikke til S/M – selv om de måske selv tror det. Men blot 
til det som man i S/M-kredse kaldes ”Vanillesex” krydret med 
dominans-lege. Det er uendeligt vigtigt at man forstår for-
skellen hvis man vil kaste sig ud i dominansens univers. Hvis 
man er til S/M er det selve dominansen og underkastelsen, 
der er det bærende element – IKKE seksuel udløsning ved 
stimulation af genetialer og erogene zoner. Nogle gange kan 
fuldblods-S/M’ere få en form for udløsning blot af legen selv 
– selv om S/M ofte er kombineret med seksuel stimulation, 
som beskrevet ovenfor. For masochistens vedkommende, er 
der en neurologisk forbindelse mellem smerte og lyst – som 
alle mennesker har, men som hos disse mennesker er særligt 
udtalt, og kombinationen af smerte og lyst kan giv en meget 
dyb seksuel udløsning, som ikke altid kan opnås med seksuel 
stimulation alene. Igen er det komplekst for visse masco-
kister tænder ikke på smerte – men på at blive domineret 
og på at slippe kontrollen. Der er mange kvinder, der alene 
tænder på at slippe kontrollen og så fejlagtigt tror at de er 
masochister. Det er de ofte ikke – deres trang til ”binde-lege” 

er blot et udtryk for at utroligt mange kvinder i dag er stres-
sede kontrolfreaks, som har dobbeltarbejde med job, børn og 
husholdning – og disse kvinder har netop ofte svært ved at 
give slip seksuelt – med mindre de ikke har andet valg – ek-
sempelvis hvis man er bundet, har bind for øjnene og ikke 
kan andet end at overgive sig til den fjer der kildrer ens krop. 
Dette har intet med S/M at gøre – og som sagt er det vigtigt 
at den enkelte forstår sine egne lyster.

den grimme Side
Nu er vi nemlig fremme ved den side af sagen som er pro-
blematisk. Det er min opfattelse at langt de fleste mennesker 
der for alvor dyrker S/M har godt styr på begreberne, sig 
selv, deres partner, lyster, ønsker og grænser. Måske dyrker 
de deres lyst privat, måske i en klub for S/M hvor de inviterer 
andre til at se på eller lege med. De har helt styr på at maso-
chisten faktisk bestemmer farten idet man ALTID har aftalt 
en stop-ord. Det skal være noget der IKKE kan misforstås. Så 
nej eller uha duer ikke – det kan være udtryk for leg eller 
lyst. Det skal være noget helt aseksuelt som ”potteplante” 
eller ”køleskab” eller et fysisk signal – da nogle S/M’ere også 
bruger mundknebel i legene. Alt dette her er helt fint og 
hvor er det dejligt at vi lever i et frit land hvor voksne men-
nesker kan nyde et kreativt sexliv. Der er intet galt i at være 
hverken masochist eller sadist i et S/M-forhold og sadister er 
ikke onde mennesker, de har blot denne specielle fetich. 

MEN – der er masser af psykopater og psykopater er ALTID 
sadister. Det er anslået at minimum 5% af den voksne be-
folkning i de skandinaviske lande er psykopater (læs bogen 

”Den kan være sjovt at lege med dominans, 

men husk at passe på dig selv”



”Charmør & Tyran – et indblik i psykopaternes og ofrenes 
verden” af Alv A. Dahl og Aud Dalsegg). Psykopater er ofte 
charmerende, karismatiske og har ligeledes i mange tilfælde 
en høj IQ. Psykopater er mennesker, der enten via geneti-
ske fejl eller prægning i opvæksten (forskerne er uenige) er 
helt blottede for både sympati, empati og samvittighed. Ofte 
vil psykopaterne klare sig godt i karriere-livet, idet de bliver 
berusede af magt. Der er bare én ting de mangler – og de 
tørster efter den i en grad der får vampyrerne fra Twilight 
til at ligne en flok nonner på søndagsudflugt – og det er 
Uskyld. Den rene ufordærvede uskyld, tillid, omsorg og næ-
stekærlighed er som narkotika for psykopater – for det er 
den ene ting, de aldrig selv kan få – aldrig føle og hele tiden 
mærker manglen af i deres psyke. I den forbindelse er de som 
de børn der ikke selv kan finde ud af at bygge et sandslot 
på stranden, og derfor straks ødelægger de andre børns fine 
bygningsværker. Psykopater tiltrækkes af uskyld – med det 
ene formål at korrumpere, ødelægge og udslette. Og det er 
derfor at jeg ikke er glad for ”Gray-triologien” For Christian 
Gray er psykopat og Annabel er uskyldig, og det er ikke no-
get der bør romantiseres. 

Der er uhyggeligt mange historier om unge kvinder der fal-
der for en charmerende lidt ”farlig” mand. Måske er han suc-
cesfuld, giver gaver og den dag hun slipper kontrollen slår 
han til. Er hun heldig slipper hun med forskrækkelsen – i 
yderste konsekvens mister hun livet. Derimellem er der man-
ge stadier – fra forhold – måske ægteskab med psykisk eller 
fysisk vold. Systematisk nedbrydelse af ofrets selvtillid er en 
specialitet psykopater mestrer til perfektion. Der er også ek-
sempler på at ofre er blevet brændemærket eller på anden 
måde skadet alvorligt fysisk under en sexleg, der løb løbsk. 
Mange kvinder tænder på det farlige – tænk blot på hvor 
mange ægteskabstilbud morderen Peter Lundin modtager i 
fængslet, selv om de godt ved at de burde tænke sig om. Der 
er også en del kvinder, der retter deres omsorgs-gen mod, 
den mand, der skader dem, simpelthen fordi de tror de kan 
”redde” manden – som det, i kvindens øjne, i virkeligheden 
er synd for. Hvor mange gange har man ikke hørt en kvinde 
forsvare en mand med ordene. ”Jamen han er slet ikke, rigtig 
sådan – det er bare når ...” Det er dømt til at mislykkes – han 
ændrer sig ALDRIG.

Så kære kvinder – og mænd (langt de fleste psykopater er 
mænd, men de findes også af hunkøn) pas på jer selv derude. 
Leg, nyd elsk og udforsk hele det seksuelle univers fra medi-
tativ tantra-sex til frække at dominanslege. Men KUN med 
en partner i kender og stoler 100% på. 

dominaS-LegeneS 
doeS and dontS 

•  Kast dig KUN ud i dominans-lege med 
en partner du kender og stoler på.

•  Tal om jeres lyster – er i til S/M eller 
vanillesex m dominans?

•  Vær sikker på hvem der har hvilken 
rolle.

•  Aftal et STOP-ORD. Respekter det ALTID 
uanset hvor tændte i er. 

•  Gå evt. til en info-aften i en S/M-klub 
eller søg info hos foreningen SMIL

 www.sado.dk

•  Brug KUN håndjern og manchetter 
med en sikkerhedslås så man altid kan 
komme fri ved egen hjælp.

Den populære serie ”50 Shades of Gray”.
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