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 En kvinde ligger på spisebordet med 
bryst og underliv blottet. En velud-
rustet mand lader langsomt pikken 
glide indenfor, mens hun stønner 

svagt. Pinefuldt langsomt trækker han sig ud 
og glider roligt ind igen. Så sætter han farten 
op. Kvinden stønner højere. Nu går han helt i 
bund i en voldsommere og voldsommere ryt-
me, så han må holde godt fast i kvinden, for at 
hun ikke ryger ned 
af bordet. 

Jeg bøjer mig ned 
og kysser hende 
dybt. Jeg kan mær-
ke hvert af man-
dens stød igennem 
hendes krop – og 
jeg kan mærke, at 
min partner, som 
står lige bag ved mig, kan lide, hvad han ser. 

Vi er til fest med en fl ok frisindede par og 
singlemænd – en “Ladies Night”, hvor næsten 
alt er tilladt, og hvor kvinderne bliver forkælet, 
fristet og forført i en grad, jeg aldrig nogen-
sinde har prøvet før.

Dobelt så mange mænd som kvinder
Godt 12 timer tidligere er min partner og jeg på 
vej til festen på et gods, der er lejet til formålet. 
Vi bruger bilturen på de vinterkolde og formid-
dagsstille veje derned til at få talt om, hvad vi hver 
især har lyst – og ikke lyst – til i de kommende 
24 timer, som vi skal tilbringe i selskab med 15 
andre par og 20 ekstra singlemænd – altså mere 

end dobbelt så mange mænd som kvinder.
Ingen af os har prøvet det før, så vi aner ikke, 

hvordan festen vil forløbe, hvem de andre er, 
og hvordan vi hver især vil reagere, når en af 
os fl irter med de andre deltagere og eventuelt 
får lyst til sex med andre end hinanden.

Så vi kan ikke andet end at aftale fuldkom-
men åbenhed og ærlighed, at vi hele tiden 
holder øje med hinanden og respekterer, hvis 

en af os skulle få lyst til at stoppe legen. Vi 
repeterer vores fælles “stop-ord” og ruller for-
ventningsfulde og spændte op foran godsets 
hovedbygning.

Det kunne være en almindelig fest
“Jamen de er jo helt almindelige”, er min første 
tanke, da vi på hjerteligste vis bliver mod-
taget i foyeren, der er fyldt med snakkende 
og spændte mennesker. Det kunne næsten 
lige så godt have været en rund fødselsdag i 
vennekredsen, et politisk møde i den lokale 
sportshal eller et fyraftensmøde på en arbejds-
plads: Rundt om os står et bredt udsnit af den 
danske befolkning. De fl este af parrene er fra 

40 år og opefter, nogle af singlemændene er 
yngre, resten er jævnaldrende.  

Efter at have pakket ud på værelset er der 
kaff e og kage i spisestuen under lysekronen. 
Peter, der er en af arrangørerne, byder velkom-
men, og med en stille summen går projek-
toren i gang med at vise vores rigtige navne 
og profi ler fra et datingsite på en storskærm. 
Kaff ekopperne klirrer, mens vi skiftevis kigger 
op og drejer hovederne af led for at nå at mat-
che billederne og teksterne deroppe med de 
tilstedeværende mennesker af kød og blod.

Peter introducerer eftermiddagens aktivite-
ter – bl.a. “speedfl irting”: Alle vi kvinder skal 
på vores værelser modtage besøg af samtlige 
singlemænd, der i par på to og efter tur skal 
charmere, fl irte og måske påbegynde forfø-
relsen af os som en opvarmning til aftenens 
frækkere aktiviteter.

De garvede fl irtere ruller sig ud
Singlemændene er nøje udvalgt. Og det mærkes, 
at mange af dem er garvede fl irtere, der præcist 
ved, hvordan en kvinde skal charmeres: Der 
uddeles roser, skænkes boblevand og udtales 
komplimenter i en grad, så jeg mærker varmen 
boble i maven, allerede før festen er begyndt. 
Nogle af dem går mere kropsligt til værks, og 
nu er det ikke kun i maven, det kildrer. 

Jeg har sjældent følt mig så feteret, og da jeg 
sammen med min partner lidt senere klæ-
der om til middagen, er mine forventninger 
spændt til bristepunktet. Han er lige så fornø-
jet efter mødet med adskillige charmerende 

– Fest, fl irt og frække lege
Har du nogensinde været til en fest, hvor du tændte vildt på et par frække, fl irtende single-
fyre – men holdt dig i skindet, fordi din egen mand også var med til festen? Hvad ville der 
ske, hvis det ikke blot var tilladt, men faktisk var hele ideen med festen, at fl irten blev ført 
helt ud i livet og blev til fræk sex? Tidens Kvinder tog med til en af den slags fester
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Stemningen er lagt: Ingen af 
kvinderne har trusser på, og 
da kokken har præsenteret 
forretten, tager fl irten fart



WWW.TIDENSKVINDER.DK 61



WWW.TIDENSKVINDER.DK62

og ganske villige kvinder, der mere end har 
antydet, at de da gerne vil kigge lidt nærmere 
på ham senere.

Tilbage i foyeren har selskabet ændret ud-
seende. Mændene er i jakkesæt, og kvinderne 
i hvad der vist må betegnes som “frækt men 
stilfuldt”: Hofteholdere titter diskret frem, sti-
letter lægger adskillige centimeter til højden, 
og dybe kavalergange lokker 
med bløde, runde former. 

Efter et glas champagne og en 
velkomsttale skal alle vi kvin-
der udstyres med to bordherrer 
hver – det er jo vores aften. Vi 
matches på en til aftenen sær-
deles passende måde: Mændene 
står to og to blindfolded, og så 
sendes vi kvinder ind til dem. 
Når et par mænd griber en kvinde, skal de 
– stadig med bind for øjnene – liste trusserne 
af hende og gemme dem til senere identifi -
kation af ejerdamen. Og det er så hende, de
skal sidde ved.

Til brug for identifi kationen af borddamer 
bliver der mærket grundigt på hver enkelt kvin-

des fysiske kendetegn, og da vi senere venter på, 
at mændene parvis udpeger deres borddame 
– nu med synet til hjælp – er der da også adskil-
lige, der fi nder hende i første forsøg.

Nu er stemningen lagt: Ingen af kvinderne 
har trusser på, og da kokken har præsenteret 
forretten, tager fl irten fart. Alle er med i legen 
– kokken, vinmanden, serveringspersonalet,

DJ’en, det lille husorkester, der akkompagnerer 
de til lejligheden komponerede frække festsan-
ge – er en del af selve det, der nok må betegnes 
som ét stort rollespil, hvor stort set alt er tilladt, 
så længe det foregår med stil og pli.

Min partner sidder ved den anden ende af det 
bord, jeg selv er havnet ved, og jeg kan se, han 

befi nder sig glimrende i makkerskab med en 
anden mand med samme frækhed og charme, 
som han selv er i besiddelse af. De er åbenbart i 
gang med at give den borddame, de i øjeblikket 
sidder ved, grundigt røde kinder, og jeg kan se, 
at hun i den grad er modtagelig over for deres 
tilnærmelser. Jeg møder hendes blik, og vi ud-
veksler et anerkendende og nærmest søstersoli-

darisk smil – “Ja, han er dejlig, ikke?”. Sekundet 
efter møder jeg hans blik, og vi forsikrer ordløst 
hinanden om, at alt er ok. 

Dans på en ny måde
Mellem hver ret bytter vi kvinder pladser, 
og to nye mænd går i gang med at charmere 

Med et smørret grin går de synkront på 
opdagelse under min nederdel. Først forsigtigt, 
så mere målrettet og insisterende, pirrende og 

bestemt lovende for aftenens videre forløb
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os. Under desserten havner jeg i det, der med 
mine bordherrers egne ord betegnes som “det 
lumre hjørne”, og med et smørret grin går de 
synkront på opdagelse under min nederdel. 
Først forsigtigt, så mere målrettet og insiste-
rende, pirrende og bestemt lovende for afte-
nens videre forløb.

Peter tager ordet. Nu er det tid til dans. Ikke 
på techno-disco-måden – igen foregår alting 
med stil: Alle kvinder skal danse en række 
“pligtdanse” med de forskellige mænd, så vi 
endnu en gang når at lære hinanden at kende 
på nye måder.

At tale om pligt giver ingen mening her. Den 
ene charmerende mand efter den anden byder 
mig op, og til DJ’ens sexede toner bliver jeg for-
søgt forført på dansegulvet igen og igen. Når 
melodien er slut, kommer en ny mand til, og 
jeg mister fornemmelse af, hvem jeg kysser, så 
luften forsvinder, hvem der trykker mig tæt og 
hårdt ind til sig, hvem der blidt men bestemt 
fører min hånd ned til en svulmende bule i de 
nydelige bukser… det var sådan her, man altid 
skulle danse.

Den sidste “pligtdans” er med min egen 

partner. Det er dejligt 
at mærke hans vel-

kendte krop mod min 
og at blive kysset af ham, 

der lige præcis ved, hvordan jeg 
helst vil kysses. Efter dansen laver vi en af-

tale om, at han smutter ud og kigger sig om-
kring på værelserne og de andre kvinder, mens 
jeg danser videre. 
Jeg har spottet en 
mand, der danser 
fantastisk, og ham 
vil jeg gerne se lidt 
nærmere på.

I aften er det os 
kvinder, der be-
stemmer, hvem vi 
vil lege med – sam-
men med vores 
medbragte partne-
re eller uden. Hvem af mændene har gjort nok 
indtryk på os til, at vi har fået lyst til at invitere 
dem med op på vores værelser? Adskillige, ser 
det ud til: Rundt omkring mig begynder folk at 
sive væk fra dansegulvet og ud til mere private 
lokaliteter.

Tilfredse smil og appetit på mere
Dansemanden kan sit kram. Så da min part-
ner lige kigger forbi og spørger, om det er ok, 
at han går op på værelset med en af kvinderne, 
siger jeg ja med et smil, for jeg er allerede travlt 
beskæftiget – og vil gerne have mere. 

Min nye danseven og jeg søger ned i under-
etagen, så vi kommer lidt væk fra selve festen. 
Vi fi nder en madras, og han fortsætter førin-
gen, som han også demonstrerede i dansen 
lige før. Vi kender knapt hinanden, men han 
kender helt klart kvindekroppen, og jeg bliver 
taget under grundig behandling med fi ngre, 
tunge og pik.

Jeg når lige at tænke “hvad nu med kondomet”, 
da jeg mærker, at det har han for længst taget 
sig af. De fl este af singlemændene her er erfarne 
swingere eller har deltaget i adskillige lignende 

fester eller gang-bang-arrangementer, og her er 
det simpelthen en selvfølge, at man beskytter 
sig. Det er befriende ikke at skulle diskutere eller 
overtale – her handles der ansvarligt.

Jeg får hurtigt tankerne væk fra kondomer og 
alt andet end hans dygtige fi ngre, der med stor 
præcision har fundet mit G-punkt. Jeg overgiver 
mig til en fuldstændig uventet sprøjteorgasme, 

der får mig til at kluk-le af forbavselse. Bagefter 
beundrer vi smågrinende den våde plet, går ud 
på nærmeste badeværelse og skyller os af – og 
sammen går vi ovenpå igen. 

Festen bølger frem og tilbage. Der danses, 
kysses og fl irtes på gulvet, mens nogle nyder 
en kølig drink i den velassorterede bar. Andre 
forsvinder parvis eller i små grupper op på 
værelserne – og vender tilbage et stykke tid 
efter med tilfredse smil og appetit på mere.

Reglerne er simple: Hvis døren er lukket, vil folk 
være i fred. Hvis den står på klem, er det i orden 
at kigge, men ikke deltage. Og hvis døren er åben, 
betyder det, at man er velkommen til at lege med. 
På et af værelserne med vidtåben dør sidder en 
af ægtemændene i en stol og nyder en kold øl.  
Ovre i dobbeltsengen ligger hans kone og bliver 
grundigt betjent af to af singlemændene. Han ser 
kærligt på sin kone, mens den ene tager hende 
bagfra, og den anden er ved at rulle et kondom 
på sin kampklare pik.   

Bløde og fristende bryster
Min partner er kommet tilbage fra sin udfl ugt 
med en af de andre kvinder, og vi mødes i en 

Jeg mister fornemmelse af, hvem 
jeg kysser, hvem der trykker mig 
tæt og hårdt ind til sig, hvem der 
blidt men bestemt fører min hånd 

ned til en svulmende bule

Om “Fest og fl irt” konceptet
Hvor mange har ikke oplevet en hyggelig fest, hvor man har været lidt fristet af naboens kone, 
eller hvor singlefyren har bagt mere eller mindre diskret på de tilstedeværende gifte kvinder 
– og forsøgt at lokke til lidt mere? Ved disse fester er det ikke alene tilladt, men faktisk aftalt, 
at man også tager det næste skridt. Det starter altså som en normal fest med middag, dans 
og hygge, men aftenen udvikler sig så til at indeholde alt det, man normalt ikke må. Setuppet 
baserer sig på, at singlemændene har en dedikeret opgave – nemlig at fl irte trusserne af kvin-
derne, lokke dem til diskrete, frække udfl ugter i soveværelserne, på toiletterne, køkkenbor-
det, eller hvor det nu kan lade sig gøre, imens ægtemændene venter, kigger på eller deltager, 
alt efter hvad parrene/kvinderne selv ønsker.
Festerne arrangeres privat og på frivillig basis. Læs mere på www.festogflirt.nu
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tæt dans på gulvet – det er godt og trygt at ses 
igen og mærke hinanden. Efter et par minutter 
på gulvet får vi selskab af et andet par. Hun 
har store, smukke bryster, og vi begynder at 
danse tæt, mens mændene interesseret ser 
til. De bliver for alvor interesserede, da vi be-
gynder at kysse hinanden, og jeg får lov til at 
stifte bekendtskab med de bløde og særdeles 
fristende bryster.

Inde i baren stimler folk sammen. En af 
kvinderne er med et snuptag blevet lagt op 
på billardbordet med en pude under lænden, 
og nu kommer hun efter tur under ekspert-
behandling af de mænd, der er til stede. Det 
ender med en voldsom sprøjteorgasme, og 
bagefter hjælper de hende kærligt ned fra bor-
det og sørger omsorgsfuldt for, at hun får noget 
at drikke, så hun ikke dehydrerer helt. 

Inde i spisestuen er der også aktivitet. Et 
par har sex med deltagelse af en ekstra mand 

på spisebordet, et andet par er i gang på en af 
stolene – og det er helt i orden at kigge på eller 
blande sig, hvis man skulle få lyst. Vi siver lidt 
rundt og mingler – kysser lidt, rør lidt, bliver 
følt på, kærtegner hinanden.

Ude i køkkenet er der natmad. Vi spiser 
rugbrødsmadder, snakker og kysser lidt her 

og der. Der er en varm og afslappet stemning, 
og det virker helt naturligt, at en af mændene 
lige kommer forbi og får lyst til at røre ved 
mine bryster og give dem et kærligt klem. Nu 
kender vi ligesom hinanden.

Vi er trætte, og selv om vi ved, at festen vil 
fortsætte længe endnu, nu hvor folk har fået 
tanket op, er vi så mætte af indtryk, at det 
eneste rigtige er at gå i seng.

“Tak for lån”
Væk fra den hjemlige lejlighed med papirs-tynde 
vægge starter vi dagen med en skøn, højlydt gang 
morgensex. Bagefter køler jeg lidt af i det åbne 
vindue ud mod gårdspladsen. Kvinden, min part-
ner også var sammen med i nat, kommer gående, 
stopper op og hilser hjerteligt på mig.

– Tak for lån, siger hun med et stort smil.
– Selv tak. Han er ikke værst vel, siger jeg

med noget af en underdrivelse, og vi udveksler 
et par indforståede smil, mens min partner 
smågrinende lytter med fra sengen bag mig.

Lidt senere går vi til brunch i hovedbyg-
ningen, og nu er vi alle i almindeligt tøj og 
morgenhår. Vi hilser trætte, men tilfredse på 
hinanden. Der er en helt særlig fortrolighed i 
rummet. Over æg, bacon og frugt udveksles 
indtryk fra den forgangne nat: “Så du, hvad 
der skete nede i poolen? Vi var fem mænd 
om hende...” og “...da jeg var i gang med at 
slikke hende på spisebordet, var der en, som 
hentede en fl aske champagne fra køkkenet 
og sprøjtede det ud over brysterne og ned ad 
maven på hende, så det løb ind i munden på 
mig. Jeg slikkede bare videre, selv om jeg fi k 
munden fuld af champagne og næsten ikke 
kunne få luft…”

De begejstrede referater fra nattens begiven-
heder afl øses af helt andre og mere dagligdags 
samtaleemner: Hvordan er det nu med privat-
leasing af biler? Kom nogen mon til skade ved 
den ulykke, der skete på vejen tæt på godset? 
Hvordan er det at skulle være på arbejde juleaf-
ten? Og så tilbage til de natlige eskapader igen. 

Vi skulle egentlig til at vende snuden hjem-
ad, men det er så hyggeligt at sidde der og 
småsnakke, mens kaff en bliver kold i koppen, 
og varme sig med en fl ok mennesker, der for 

manges vedkommende ikke kendte hinanden 
for 24 timer siden, men som vi nu har delt nog-
le frække og grænseoverskridende oplevelser 
med – i en grad, så de næsten føles som gamle 
venner. Vi bliver lidt endnu.

Frækt foto-shoot på billardbordet
Flere af parrene og singlemændene bliver 
og overnatter til mandag morgen, og der er 
forskellige aktivitetstilbud her dagen derpå. 
Interesserede kan bl.a. få massage af et par 
hidkaldte massører eller få taget frække og 
smagfulde fotos af en professionel fotograf. 

En af kvinderne går igennem spisestuen iført 
høje, lange støvler, korsage og intet andet. Hun 
er ved at gøre sig klar til sit fotoshoot og får et 
par anerkendende blikke, kærlige berøringer 
og rosende kommentarer med på vejen.

Inde ved billardbordet er et lille afterparty 
ved at tage form: En af singlemændene har 
bedt en af kvinderne om at være med på en 
serie frække fotos, så hun har også klædt om 

En af kvinderne 
er med et snuptag 
blevet lagt op på 

billardbordet med en 
pude under lænden, 

og nu kommer 
hun efter tur under 
ekspertbehandling 

af mændene

“Lige det, jeg har drømt om”
43-årige Henrik var med til Fest & Flirts jubilæumsfest sammen med sin partner for 
første gang:
– Det var sådan en fest, jeg altid har drømt om. Jeg har altid været fl irtende til fester og 
danset tæt, men der har oftest været en usynlig grænse, som man ikke måtte overskri-
de. Her var alle åbne og indstillet på, at det kunne blive til mere. 
Som mand var det også skønt at få lov til at komplimentere alle kvinderne og mærke, at 
de nød det – og at de gav frit udtryk for deres egen lyst. Jeg blev selv grebet i armen, da 
jeg passerede dansegulvet, af en kvinde, som havde udset mig under drinken og midda-
gen. Hun trak mig ind til sig og sagde, at hun godt kunne tænke sig at danse lidt tættere 
med mig....og så førte hun min hånd op under kjolen, så jeg kunne mærke, at hun ikke 
havde trusser på.
Der var en meget varm og imødekommende stemning – næsten mere end man fi nder til 
fester med venner og bekendte.
Det var et helt specielt univers, som jeg levede mig fuldt ind i – og det tog lidt tid at 
komme tilbage til den virkelige verden igen: Da jeg var på café den efterfølgende aften, 
var jeg lige ved at række ud efter tjeneren og give hende et kærligt klem på bagdelen 
– jeg kom jo lige fra et univers, hvor det var helt ok at give fysisk udtryk for, at man 
syntes, en kvinde var dejlig!
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Det virker helt naturligt, at en af mændene 
lige kommer forbi og får lyst til at røre ved 
mine bryster og give dem et kærligt klem. 

Nu kender vi ligesom hinanden

til fotograferingen og er nu i en stram, sort 
lak-sag og lange, røde lakstøvler. 

Singlemanden har lagt sig nøgen på billard-
bordet, og kvinden 
smyger sig som en 
kælen kat omkring 
ham i udfordrende 
poseringer. Fotogra-
fen har travlt, mens 
hun langsomt kær-
tegner singleman-
dens pik og til sidst 
lader læberne glide ned over den. Han lægger 
hovedet bagover i nydelse, mens vi tre-fi re andre, 
der er stoppet op på vejen ud til køkkenet med 
vores brugte kaff ekopper, ser på med beundring: 
Det er simpelthen dagens frækkeste syn. 

Vi siger farvel med store knus og mange 
løfter om at ses igen – og ærgrer os over, at 
vi ikke kan blive en ekstra dag som så mange 
andre af parrene. Der er en afslappet og kærlig 
stemning – der nusses, krammes og fl irtes 

stadigvæk på kryds og tværs – der er en helt 
særlig varme og åbenhed, vi sjældent har op-
levet andre steder. 

Selv bader jeg mig i seksuel selvtillid over 
alle de mange komplimenter og kærtegn, jeg i 
løbet af de forudgående 24 timer har modtaget. 
Mine ganske gennemsnitlige bryster er blevet 
kysset, nusset og nappet så kærligt i, at de 
sandsynligvis vil strutte stolt de næste 
mange dage.

På vej hjem i bilen vender og drejer 
vi aftenens, nattens og 
dagens ople-

velser igen og igen - “Så du så, hvad der skete 
ovre i hjørnet…” – og det er så realistisk og tæt 
på, at vi stadig kan fornemme oplevelserne i 

kroppen – men på 
samme tid er det 
allerede som en sær 
og skøn drøm fra en 
helt anden planet. 

En planet, hvor 
sex er en lystig leg, 
der ikke begrænses 
af regler om mono-

gami, to-og-to, kvinde-mand eller andre fastlåste 
normer. En planet, hvor næsten alt er tilladt, så 
længe det foregår mellem voksne, ligeværdige 
mennesker, der på forhånd har sagt ja til legen. En 

planet, hvor vidt forskellige mennesker mødes, 
og fræk musik opstår – i alle mulige former, 
klangfarver og tonearter. 

Vi aftaler, at vi helt klart skal med til 
næste fest også. Den planet vil vi nemlig 

gerne tilbage på.  


