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Helt vanligt

Text Vase&Fuglsang

(översatt från danska)
Monolog. En väldigt osexig sexolog ger råd om ‘Helt vanligt sex’. Bodil kliver in. Hon är
sexolog av den verkligt osexiga typen. Hon har med sig en liten bok.
God afton, mitt namn är Bodil Andersen, och som ni troligen har gissat på min utstrålning …
Ja, jag är sexolog! Jag har diplomutbildning från sexologistudier i Örkelljunga … teori och
praktik. Dock mest teori.
I en tid när man nästan inte kan sätta på teven utan att bli överöst av mystisk erotik, har jag
valt att arbeta inom en nisch, som jag kallar … Helt vanligt sex. Jaja, det inte många, som
använder sig av det längre. Men vi är fortfarande några stycken, som föredrar ’Släckt ljus’
och ‘Regelbunden veckodag’.
Med avseende på helt vanligt sex funkar det bra, om ett samlag varar 3-4 minuter … (paus)
… liksom det också är helt okej, att det ibland går himla snabbt. Jag jobbar enbart med egen
erfarenhet som utgångspunkt … gift med Torsten sedan 26 år … och den erfarenheten har jag
samlat i denna sex-handbok. (Visar boken). En uppslagsbok på 8 sidor. Jag har valt att kalla
den: Vardags-sex … ett snabbt införande.
Första kapitlet i min bok … som också är förstasidan … handlar om förspel. Nu kanske nå´n
sitter och tänker: Förspel? Använder man sånt i vanligt sex? Ja, det går bra … Torsten och jag
har hittat på en liten metod, där vi använder oss av knytnäven …(visar sin knytnäve och
demonstrerar minnesramsan för ‘månadernas längd’ – att räkna på knogarna)Så här: I
januari har vi förspel, i februari har vi inte förspel … och så vidare på det här sättet. Och ja,
det är klart … då blir det förspel i båda juli och augusti. Jaaa, det är några riktigt långa
sommarmånader. Och vad kan då ett förspel till exempel vara? Tjaaa, Torsten gillar att värme
upp sig med en så kallad 69:a … Det är en pizza med peperoni och ananas. Nej, jag fattar inte
heller det där med ananas på pizza, men smaken är som baken: delad!
Så har jag också ett avsnitt, som handlar om Den helt vanliga kroppen. (bläddrar i boken).
Det är illustrationer av mig själv och Torsten. Ja, det är kroppar, som Gud har skapat dom …
med lite hjälp från Jensens Bøfhus och Marabou! Vanliga kroppar som våra är inte skapta för
lakansakrobatik. Jag vet, att andra sexologer predikar Tantra-sex. Men det måste jag varna
för. I synnerhet ställning 42: ‘Tranan och påfågeln’. Hos oss blev den till ‘Valen och
klumpfisken’. Fruktansvärd upplevelse. Torsten går fortfarande hos kiropraktorn!
Vi har också prövat ‘Sex under vattnet’. Inte mycket till succé det heller. Jo, Torsten var bra
på att hålla huvudet under vatten hela 30 sekunder … men tyvärr fick vi inte längre vistas på
Ljungbyhed Simhall. Tråkigt! I kapitlet ‘Erotiska underkläder’ punkterar jag myten om, att
det skulle krydda stämningen i sovrummet lite. (Skakar på huvudet). Nej, Tvärtom. Vi har
kollat. Torsten köpte en fullständigt genomskinlig bodystocking till mig. Jag tar på den i
badrummet, men upptäcker, att det är fel på sömmarna … längst ned var en jättestor öppen
lucka … Kom igen, det tycker jag är dåligt hantverk … jag väljer att absolut inte klä på mig
den och kliver in i Evakostym i stället. Och det är då som Torsten säger: “Nej nu jävlar! För
199 spänn borde den ha fått sig en omgång med strykjärnet.”
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Ja, ja, så var det slut på stämningen i både mars och maj. (visar på knogarna). Själv tycker jag
‘Snabbt införande’ er bäst bak i … ja, bak i boken, självklart. På sida 7 svarar jag på frågor
som jag har fått från helt vanligt folk … t ex. Är det naturligt, att kvinnor har en elektrisk
apparat längst in i skåpet, som män inte känner till? … Ja, det kallas en dammsugare.
En annan frågar om jag kan rekommendera ‘Sexlekar och rollspel’. Men nej ... det måste jag
varna för. Vi gav upp det för flera år sen efter den så kallade ‘taxiresan’. Känner ni till den?
(tittar ut mot publiken, ingen reaktion). Inte det, skönt att veta. Så här var det: Vi sitter i
Opeln i carporten. Torsten sitter i framsätet med uniformsmössa, jag är kunden i baksätet,
som har glömt sina pengar. Idén är, att jag lyfter upp i klänningen och frågar, om går bra i få
”betala i natura” (illustrerar och skakar på huvudet).Ja, det finns dom, som tänder på sånt –
inte vi. Torsten vänder bara huvudet och sade: “Oj, oj, det var fanimej stor ... Har du inte
mindre växel?”
Då var det slut på stämningen – igen. Det är väldigt inspirerande att prata med er i kväll, men
det är ju torsdag i augusti, så … (pekar på sin knoge) … Torsten håller på att rigga hemma.
Nej, nej, ta det lugnt. Det är inte SM … det är helt vanlig MS (nickar) Medkänslo-sex!
Exit.

