
Dominonssex hor blivil en lrend som mångo togit till
Det ör Femlio nyqnseFböckerno som tört in del i

sovrummen.lntressel hor vöxl enorml, sciger
Aneile som säljer BDSM-leksoker.

AV AGATA GARPENL ND CRONQV ST
FOTO SE NORSTEDTS,ARKVB LDER PRIVAT B LD

.t

Femtio nyonser-irilogin
6v E L lon'es hondlor om' 2l-örigo Anosiosio Sieele

som inleder er komplicerot BDSM-
förhållqnde med den rike enireprenören
Chrisiion Grey "Filiy Shodes of Grey" ör en
omerikonsk eroilsk-romoniisk dromoli m bose-
rod p6 den försto romonen iirllosin, "Femilo
nyonser ov honom", en rlkiig snockis för eti
por ör sedon, som slos lörsä in nssrekord
som e-bok redon forsio dysnei den slöpptes.

FETVTIO

Piskor är
populärg
och de fÖ
görno I

mycket

Den senq
SEXTRENDEN

renden är qdlig. Fenrio nv.userböck
ernr hargjorr miinnisl,or modigrrc. ^\iorv tio som kommcr ir i ,\nrmc Khhrs
burik Plcrsurc tbtjc Shop i lönköpins

lill hr IIDS\l lcl.rkcr

X{rn prardr ocksir oln l:el])tio nvm
scr intlcsscr har blilit enomt. Det
hrn.lhr nos ocksii 0111 cti sLss liisij
rclsc. r\Lr L,r iu i varclagslur:rnr er rlersonr
lilrbrn linror rr scrlin l:ctrktrJes

Sd baickern:ikorn Lrrjdslit l)dnså tler
kundeL i aldem .lj och Lrppit. Eller som en
nan som lar irme och handlarle sa: "Scdar
nrin iu liistc Fcnrtio ry.rnscL fir ju l(gr.
NIen nu rlll hon ha srisL pi mrprnl"

^\;ir 
Ar\ellc :ir ute pr sa krll,rdc horre

prrrics blir Jer ri,Jlirr rrr iler som ,liskLr
re rlrs i s\'lLrnrcm! inrc l;irgLe LiLr,irclcn
senrstcrlLkbtskrnr scn.

som en pslLisk srör'ninr, rnsrgs hr
ligt och nr sriingr förbjuclct.
Nlcn son har rirtttr hngt till
brka i listoLicn.

Kunderra köper piskor: sär-

sig pö
tillit. söger

nr s,rd,r.d som l,rr.r mycket nrcn
kanskc inrc gör sa ont, Iundf;ngsel,

siirglängsel ocL öuonbindlar
Dcllcsta sökcr intc smiirtr, iivcr onr

griinscn mclhn njumhg <rch sniinr kJn
rarr Lariin, utan spihnlngtn, dcn shLiickLl:rn
.ldde törtiLrsningcn. rtt hr ilgonbinclcl: rlh siu-
rcn sL:ilps, upplevclscn blir rncr nrrersiv.
BIISNl h,rn<1lar ju nro orl psykologl irn smiir
a egentligcn. Rollspel, där mrn hL l:icL in i
cn nv roll, till.rtr sig sjih att bli orrhiinder
talrcn,l:itnnr i;\'cr lrns,rct och nakLcn LckI"
nr gnrndaf sig pa tillit.

Kan leken bli farlig?
la, oD Dan intc t)nkcr sig ör. D:rrlar :ir

clct alltid viktigL rn ha sropporcl. I
A .:03/rs

lockqr fler kunder



A/ t.lot\otv
Den blond fonsen het efterl<inotode \
Iilmen, dör rollbesöttninq"n ,oi,r .n 

'ro,iämne för spekulotion, hor premiör dosen
Iöre ollo hiörtons dog, den I3 februor .

I huvudro lerno ses Doloto lohnson
(Don Johnsons och Melonie Griffiths
dofler) och lomie Dornon.

Sedon bokserien govs ut hor erorisk
litierotur för kvinnor hlivit en [ossoko för
forlogen Hos l;udboLsleveronrören Srory
tel hor oenren Fontosy E Erotil. ollls6

lonhnusk, ökot
dorkont och når nu
20 procent ov töF
säliningen. Som skäl

disluteros lvinnlis fri
görelse och lösploiions ntåg P oaon
ger 1u dislrelo möilisherer ofl både
l.ddo n-.r ö.h loso den erörisld
genren. I

vdd ör

Somlinssbegiepp som står ftir
bond.seldisciplin, domindn./
submirsion (underkosr€liel o(h

ffN Gf B.g'ön.o nåsons
rörelseIriher, Iyyslt eller mentolr.

IrmDII sryhins,konrro[,
otdelonde ov helon no och
benrof fninq för ol,l,o "beteenden.

@!Ä!§rnperson
dominerdr någon aenom oii voro
sryronde och berömnronde

Bltrfi§El Ensetsko för
undergivenher. En önskon ott un,
derordno srs n6son onnons vl;o
En del underqivno beslriver oti de
för en lonslo ov frihel, de slpper
fdho h-.§hn ö.h t6 .n("dr (lÄ1".
Andro beskriver ot deros könslor
ov körlek e ler onrokrion ofio
gör hond ihond med en v 11o ott
behoqo den mon hor lanslor tor

Niuro ov
ott s€ {sodlsm) eller ro emot
(mosochism) srnä*o i sexuelo
sommonhong. Ordei sodism
lommer 116n MorqL:is de Sode, en
hdnsl, örisroLrdl oä lToo-td Fr 6m
blivii känd lör s,;o erotisko skrifier
med fokus pö smörto. Källa:RF.lLl

TA N T S N U S K",,no,'n*'
Tonlsnusk är en benömning på
erolisko heröttelser som riktor sid iill
frcimst kvinnor. lnsdende sexskid;nsor,
ofto med fcirdfull inromning, ör iypisko.
En onnon beleckning p6 genren ör
FtN: I örd, lidelse, niuining.

a Jo.kie collins hor skrivil 24 böcker
som sö ts i öve.400 milioner exern-
plor och öven filmotserots Bondhen.
nes mest löndo verl, ör "Hollyvood
fruor" som blev en symbol för
lonisnuskei på 80iolet.

a Diono coboldons bö.ker om lornie
och C oire äkkos ov mönso. Mosdo'
leno Groof hor rekommenderor serien
vorml på sin blogg. "log hor vorii öp-
pei kör i skobka lomie Froser i över
sex år, och hor lösi serien lv6 helo
gånger", skriver hon.

a Bdrbaro corrlond skrev under sin
livsild 723 böcker, som hor översoas
fi|I10 soråk och sålh iminst 200 mil-
o"", "i".pto, 

Vid sin dod dr 2OO0
efterlömnode hon över 100 monu
skripi som böriode publiceros år 200r'
som "Ihe Borboro Corrlond Pink
Colleciion". lbörion ov Codonds koF
riör onsågs hennes verk som vågode.
Moi sluiet som iomo. Kurioso: Cortlond
vor prinsesson Dionos s\"/mormor.

a Horlequin-böckeno, blond onnot
serien "Ho equin Possion", ör kiirleks
romoner i pocl,etformot. Böclerno sohs

I l0londer p6 34 sprdk. ar 200e
sd des över I2s milioner böcker, det
viil sögo drygt fyro böcker per sekund.

. Emmoruelle-filmerno boriode med
filmen Emmonuelle", en fronsl, miul-
pornogrofisl tlm lrån 1974 ned !yl.
v o t nslel I rirelrollen. Filmen, som
bysger på en bok ov Emmonuelle Ar-
son, ör en ov de mest fromgångsriko
fronsko filmerno gerom tiderno.

a "croEbiörnen5 folk" Ar en erotisk
sten6ldersLrldrins se, delor ov leon
M Auel som utsoelor sio for 30000
6, sedon. HuvuåpeEo;ör cromos.

a "Iörnfåslorno" ov Colleen McCul
lough kretsor krins den omöiliso kör.
leken mellon den kotolske prösten
Rolph och Meooie I Ausirolien.

a "Twilighr'aserien ov Slephenie
Meyer, ocls6 den om en omc;ils lor
ef Nu mellon monnislon Bello (lris
ien Stewort) och vompyren Edword
(Roberi Pollinson). Serien hor översons
i I 37 spröl., filmoi serot' (fern filmer)
och bliv r trll ei't srorr medioli fenömen
med hönsivno fons över helo vdrlden.r



FEIVTIO ii AV t-l(
a s.xuellniurnins sots qenon mo\l"lb/-e t!å'g b"q ön.onoe o! 'o'e sefrihel

besrrolfning. belonins och erperirre'e or oe r.d smö,1o. V o ,norro- u-sord'or
kroppen endorfiner.

a Delrosonder sko voro friviligi och bar ske med respekt
och sror yhördhel.

a För on .ll. porrer sko voro överen5
bestöms oho reqler och sroppord -

p,i en lusdyld lck som inrehöll
domin.,os och bondac.

On niigon lirr ctt ir scclan

hadc piist:iit ait D1ift liv skulle
sc ut «,m dct gör i rlag skulle
j.rg hr s,,rmt: "lmeen ch,rnsl"
Lika ot:inkbart var arr jagskul'
le hr en seruell relation med
en "allileles lilL Lrrg' rrlarl.lag
vrr jLr 15 rr, rkrn,inom kyrkan,
hade lög t1änsr pti jobllet och
gon anscendc.Iag visstc ingct
on BDSNI ellcr aranccrale
sexlckar DäLcmc,r haclejag liist
alla böcker "l'emrio nvanser
ar...'- och gillat Jem.

Linnea iren stark och driven
kvinn,r som utstråhrkompe
rens och charm. Hon är rela
rii't nystrilcl och berärrr om en

20.årig! äktcnskap med villa.
vowe och Voh,o. De haJeen
trygg rtletion - pil gränsen till
förutsägbdr, inga penseb.
kvmmer och stolr «,cirlt um
giinge. lvlen dct linns en sorg
i an prrret fiirblev barnlösa.

Föll hondlösi
Vi föL:ilktc i; brnr längenre.

uran resultar.Jag tlor att det
tog dil.l pä lustcD och passii)
ncn, samln'et blcl s,alt och
räst intlll obefinrligt.Iag iins
krdeatt rnin mrn skullc sep,i
mig mecl ögon av åtra i sriil-
let lör att sekligr cliskutera
veckans planering. Utåt sctt
hadc vi allt men jrg längtadc
.ficr skilsm:iss!.

S,i n;ir Linnea miitt. cn nun
som såg pl hennc metl Ins
lust och itrii föll hon hand

la. dcr krn mrn lugnts:lgr.
Jag sto.l pr cr prrkcrnrgsphls
och sig hur cn bil höll pi
ltt kiirll ner i en stor spricka
l,rslalten.Iag q:Lang och lil
tade föL aa pakalla ldrarcns
uppmäLksamhrt. Han rcddc
upp situetioncr men niir han
klo, ut uL bllcn snubbhclejrg
och iäll pladzrsk franlc;r hrns

Andf riclcl, si]nderskLapad
och l:iff blodig nrötte hon
Petenbljck och brdrbörjadc
skrana. Det varen uddr cntri
och iscn rar bn,ten.

Hrn hiälptc rnis upp och
vl lick en speciell konr.rkt
direkr. Peter bj6c1 ut mig på
middag som rack för an jag

räcldat bilen och vi hade väl
dist rre\'ligt. Elter den gången
sprangvi pil varandra vid fler
ti11lällen. Han var myckct

ch.rrmig och rillsrmmrns med
Peter levde jag upp. Nfen det
gick inre att bortse fran rtt
h.rn lar li,ir vngrc, clcsstrtom
vrL jag loniLrLrndc giir sr.rllt
sritnn!dc !i.l \':{nsk.p.

stork å1rö
E« hrh,rr senare lar skils
niissan err takmn och Limca
bjöd Peter hem till sig.

Nu gich dct intcl)ngre rtt
ignorcra attraktlonen. Det
lanns cn srzrrk:ltr,i och prsion
mellm nig och Perer, en käns
h som j,rg alclrig larit i niir
heren av förut. Det i,er hctt
ocL der bler mitt livs biistrr sex.

I s;ngcn tog Petcr komDran.
dot och v,rr clrilande.

lag miirktc snabbr att han
gilladc hårdare tag och ville
domlncra mig. Tlots allt sk.r.
padc det en vissbalans niellan

aros 0B/t5

jDitdgcn till en ny"
t:ind11ing av liver.
Han tog henne med

80



)NOM

oss elicrs(,n.lct rDnar: rarjag hitmde hon bide det enr och
vra hrclc nest livscLlarcnhet det an,lra. Linnca skrattar gon
och ,ruktoritet. Xlcd lollbytct n:ir hon fors:iitcr rrt ber:iflr.
bler r .rr kor rrkt mer jilmspc)t Iag harlc ,rlclrig vr rit inn e
ocl Jer kitudcs so» arr alclers- pii s.d.na i'or nr iärur. och för
skillnadcn i:imn.des ut. .rt lä rillsing lill hfonnxti(nl

Nl.r ?cter bi;jxde ocksa var jag tvungen att lossa in.
smysr in ller önskcDr.,l och (lcnast börjad.dct dimpaner

Chrislidn Grey & Anoslosiq
- inle ftirsl ul
,,selle de iour - dosfiärlteÅ" 1967), fi motiserins ov Louis
Bunuel med Cotherine Deneuve I rollen som den vockro
hemmofrun Severine som börior orbeio p6 en bordell.

a "Berätelsen om O" {loz:). f I not seri-g eher en 'omon o"
Pouline R6oge, en sodomosochistisk skildring om en kvinno som
ko los o.

a "91/2 ve.kc" 11986), eroiisk fimotiserlng. Mångo löll plodosk
Iar Mickey Rourke och bedårodes ov vockro Kim Bosinger som
underLorode s.9 hon. se,re|o !.lto No, frlren p owr.ode. r

USA for l-sel trrtor. ornod" ollo ,ton z0 ov d.n solonge .

a "Pionisren" {2001) efier en romon ov nobelpri§logoren Elfriede
lelinek, om en mosochistisk, medelålders pionolörorinno.

a "se(reiory" (2002) med Moggle Gyllenhool i

huvudrollen som sekreleroren som inleder ett sodo
mosochlsinkl förhållonde med sin chel.

I

hshg l BDSNI.
-l rakr med ,rt vi

blev rrygsare merl
varanilu fbreslog
han ller attributr der
var rcp. piskor. scr
IeksahcL och «n1spel.
lvlcn h,-rn v,rr mvckct
nogr med rrr allt skullc skc

',nJer 
srn,lärstind si der k:in

Jes okej hir min del. Der var
en heh ny väLld som jag inte

Filr rn lörsrå iacl BDSr\1
innebar började Linner söka
information pii inrerner. Där
al]!]s 0al15 w{y.olrd..*

Joskon Iiifili,tj'i::l:tf
slöPpo tignndru skrrm

oll kontroll rnan.le ].rc a, t)drJt
.r I L.r in\ rtcr oLh

OCh OVrlgO sr.rnude sn.rhhr nrn
krOV. inloggning. Nlcn j,rg

föNtod att BDSXJ
anrahcradc cn stol publik och
art menga har Jet som livssdl.
Årt leilr pn derra särr är inle rk
rue1lt töL mig. och det Pcrcr
och jdg hrr rillsammdns är en
b,rr en erotisk hlclning.

iuerr val rr der med BDS\,I

Dct :ir n?irt .i[ beskri!,r.

^u 
;igna mig Nr BDSN{ 1ir ju

s.r långr itian den pcrson jag

annax äroch allt «rm jag stir
fiir. ivlcn gcnom detta spcl
byggs sp:nrningen upp och
det blirenkl,rre atr ge slg hiin
rv atr "ningrs rili njLrrring .

I vardagslner m,iste jag tuna
beslut, styra upp situationer
ta konflikter och bcstänne.
I s.rli!,ct txr irg den »otsdttd
rcl1cn. frg kan sl;ippr a1l kon
rroll o.h i;vdsd krrv senoln
au r,rra unclergiren, lvdr or
Jer och tute behör'r ta msar

Löttore ott njuto
Vi rc«rncLrr lite on clct
Lrndcrfiirstift klln |Nra liittrre
,ut njute,rvcn sexLr.rlirer som
stirr i kontrast mor :iktcn
skapcts samllv. S,irskilt om
mlr som nvskilcl, n,ed en li-

rcn gnagande skuld ocr rtt
hr vrrit clrnanrle till skils
miissan, tiired rar prssion med
inshg albesu,rltning mer iin
sock.rsiit rcmaniik. lvla. dras
oncdvctct tlll n,igon som scr
cns s,irbarher.
ser sin chrns art clominem.

-Der krn nog ligga negot i
clet är'er on det irrre harvarir
nligot medvetet val liin min
sida. Pettr och jrg tLälfades av
cn siump och hans inrresse för
BDSNI var in.cct jNs kändc till
i binjan. Il.rnsiilLshshrde,/
nog chockrt rnig on jzrg

inreliisrböckernr*,
E Llmrssnsjor

r.nt. Nlcn j.g täIkcr
oftr: Händer dctid
mig är dct h:ir lag? Srm
tidigt njutcr jrg av v:ira tr)ll
lar 1ör det ger nig energi. r




