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scener fra
et utroskap

tekst: Line Tiller
foto: Sigurd Fandango
sted: Lørenskog, Sandnes, Drammen og Oslo

sak: Utroskap suger. 

DE BLÅSTE HISSIG i russe-
fløytene utenfor garasjen
hans. Jentene hoiet og lo

gjennom en megafon. Det var
grytidlig 17. mai i fjor, og tid for
vekkerunde. Førstemann på lis-
ta var kjæresten til Susanne Ti-
demand (19) fra Lørenskog. Inne
i garasjen hadde han soverom-
met sitt, utenfor døra hadde han
et par fremmede damesko.

– Hold kjeft, jeg ser et par sko
her, sa Susanne til de to vennin-
nene bak seg. Hjertet hennes
banket nesten gjennom den rø-
de drakta før hun åpnet døra og
oppdaget en stor bul inne ved

veggen på den siden av senga hvor hun vanligvis brukte å sove. 
– Jeg rev dyna av senga. Under lå ei brunette i fosterstilling og

gjemte seg. Jeg satte megafonen for munnen og brølte: Hva faen er
dette for noe?

– EKSEN MIN GADD ikke å forklare seg engang. Dama ba oss stikke.
Jeg ble så forbanna at jeg måtte snu og springe fra alle. I bilen uten-
for kom tårene og det voldsomme sinnet. 

Utroskap framkaller tornadofølelser i oss. Noen vil ta sitt eget liv.
Noen spyr. Noen må til psykolog. Noen avskyr alt som starter på for-
bokstaven til den kjæresten var utro med. Og dette tillitsbruddet i et
forhold skjer nesten alle. Psykologiprofessor og forfatter av boka,
«Utro – i kjærlighetens bakgater», Frode Thuen, mener så mange som
70 prosent av alle parforhold opplever at kjæresten smaker på andre
kropper i løpet av livet.

– Unge jenter og gutter er mest utro. For jo yngre man er desto
mindre etablert er man. Pluss at unge mennesker er mer på festlige 

l unge
jenter og
gutter er
mest
utro l

TOK HAM PÅ FERSKEN:

Situasjon: Kjæresten din ligger i senga
med en annen. Du har en megafon
i hånden. Hva gjør du?

q
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: Susanne Tidemand (19) skulle feire 17.mai med vekkerunde. Men det ble lite «hurra» der i gården.

REPORTASJE
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FORNEKTERINNEN: Carina Lindal (21) fant masse lapper med jentenavn og telefonnummer i kjærestens klær, likevel godtok hun unnskyldningene hans. Før hun gjorde noe med det.

sammenkomster, og de skjøn-
ner kanskje ikke hvordan det er
å såre andre enda, sier Thuen.

– Hva søker vi hos andre?
– Gutter er ofte utro fordi de

leter etter seksuell spenning, de
vil utforske og beseire jenter.
Jenter blir ofte forelsket i den
andre gutten de møter.

– At de hendene som bare rø-
rer deg, og som på en måte tilhø-
rer deg, også har rørt noen and-
re på samme måte – det er mot-
bydelig å tenke på. Det er det
som gjør utroskap så sårt, tan-
kene etterpå, sier Susanne.

– Bør man tilgi utroskap?
– Jeg følte meg mye bedre et-

ter at jeg fikk den unnskyldnin-
gen jeg søkte, så jeg tilga eksen
min for at han lå med en annen
dame.Det krever så mye energi
å bære på hat og negative følel-
ser. Men jeg tok ham ikke tilba-
ke, sier Susanne.

– HUN KUNNE IKKE glemme
det. Bildet av meg og den andre
jenta lå konstant og trykket i
bakhodet hennes, sier «Marius»
(24). Han var utro tre ganger
gjennom et fire år langt forhold
til sin aller første kjærlighet.
Hun ville vite hver lille detalj
om stillingene under akten, om
følelsene hans, klærne de hadde
på seg, hva han sa, hva hun luk-
tet. Absolutt alt. Marius vegret
seg for å si så mye, men han måt-
te gi seg. Hun sa jo at hun ikke
skulle bli sint. Det ble hun. Men
Marius gråt aldri. Først da jenta
måtte til psykolog forsto han al-
voret i hva slags følelser han
hadde skapt i henne. Før den tid
hadde ikke Marius en smule
dårlig samvittighet da han sjek-
ket opp jenter, klinte med dem,
eller møtte de bak låst dør på
ettermiddagene etter jobb. All-
tid edru.

– At jeg ikke angret etterpå,
er egentlig det som er så rart.
Jeg ble nemlig aldri tatt på fers-
ken. Dermed pushet jeg grense-
ne til det ytterste hver gang, litt
lenger hver dag. 

– Hvorfor var du ikke bare
singel?

– Jeg elsket dama mi, men jeg 
SORRY, ASS: «Marius» (24) var utro tre ganger mot kjæresten sin gjennom fire år. Og han angret ikke før
lenge etterpå.
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l jeg var
uansett en
drittsekk
for det jeg
gjorde l

q



ville samtidig prøve noe nytt he-
le tiden. Jeg ville få bekreftelse
på at jeg var attraktiv for andre
også. Samt at jeg trodde andre
jenter var mer spennende. At
sexen var annerledes. Det var
den ikke. Den var dårligere.
Utroskapen hadde heller ingen-
ting å gjøre med at de var pene-
re, for det var de ikke, sier han. 

Det tok Marius et år å få jenta
tilbake. Han sendte bøttevis av
roser til henne på skolen. Kjøpte
sølvringer. Var søt. Hun ga for-
holdet en sjanse til, men det var
for seint.

– Jeg hadde føkka det opp. Da
jeg endelig fant ut at det var
henne jeg ville være med, og bare
henne, da fant hun seg en annen
type, og gjorde det slutt etter ei
uke. Jeg var ikke lenger den
samme for henne.

– Gjorde hun noe i forkant
som kunne ha trigget utroska-
pen?

Marius stryker tommelen sin
hardt. 

– Jeg følte ofte at jeg ikke var
bra nok for henne. Hun kritiser-
te klesstilen min, sa jeg var kje-
delig og at jeg ikke brukte nok
tid på henne. Men jeg var uan-
sett en drittsekk for det jeg gjor-
de, og jeg angrer meg nå.

– JEG BLIR SÅ INNMARIprovo-
sert av utroskap. Hva er poenget
med å pule rundt hvis man har
sagt at man bare vil være med
den ene personen? 

Det er over to år siden Carina
Lindal (21) fra Drammen pakket
ned samboerens ting, plasserte
ham i bilen og kjørte hjem til for-
eldrene hans mens han grein og
ba om tilgivelse. Der dumpet hun
ham bokstavelig talt på trappa.
Tre års mareritt var over. 

– Ett år ut i forholdet begynte
han å ta med seg mobilen på do.
Eller på verandaen. Han trente
mer. Og, jeg fant haugevis av lap-
per med jentenavn og telefon-
nummer under senga vår og i
klærne hans. På mobilen hadde
han tekstmeldinger fra jenter
som sa de savnet ham. Da jeg
konfronterte ham sa han at lap-
pene var til fetteren som «aldri
fikk seg dame, stakkar». Og at

l i strid
mot natu-
ren velger
vi å leve
slik l
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FØLING I FJÆRA: – Gutter er ikke interessert i seigpining, og 

q meldingene var fra kompiser
lagret med jentenavn. Jeg trodde
ham. Men gråt hver natt, sier Ca-
rina.

– En dag, jeg vet ikke hvorfor
akkurat den dagen, men plutse-
lig orket jeg ikke mer. Så jeg
kjørte ham ut av livet mitt. Fire
måneder etter bruddet fikk jeg
en MMS med bilde av en nyfødt
baby. Under bildet sto det «PS.
Jeg er faren». 

TVILLINGTRØBBEL. Hector Fa-
bio Martinez (23) mistet ikke ba-
re dama si, han mistet broren og-
så. 

– Jeg og kjæresten min bodde
sammen i Sandnes. Da hun flyt-
tet til Arendal skulle jeg låne
mobilen til broren min for å sen-
de en melding til henne. Jeg hav-
net i innboksen hans, og oppda-
get en SMS fra henne. Der sto
det: «Jeg kan ikke vente til du
kommer til Arendal. Da skal jeg
ta deg med på sightseeing i byen
– og i senga mi». 

– Wow.
– Ja. 
Hector slo broren sin i trynet,

tok en gi-faen-i-alt-uke og glem-
te deretter hele greia. 

– Det er forskjell på sørgetida
for jenter og gutter. Jenter vil la-
ge en sikkerhetsplan for seg selv
og bruker kontaktnettet sitt for
å finne ut i detalj hva som har
skjedd. De vil gå seirende ut av
hendelsen, uansett. Mens gutter
ikke er interessert i seigpining,
og vil ha problemet ut av verden
så fort som mulig. 

Hector har nettopp møtt ei
jente. En måned etter at de fant
hverandre giftet de seg. 

– Noen vil tro giftermålet er
min sikkerhet mot framtidig
utroskap, men jeg kjente bare
det var riktig der og da, og har
ikke angret. Jeg mener uansett
at det som skiller mennesker fra
dyr verken er IQ eller at vi kan
bygge hus. Det er at vi har valgt å
leve i monogame forhold. I strid
mot naturen velger vi å leve slik.
Og det viser karakter. Derfor må
man holde sine ord, selv om det
er grådig vanskelig å planlegge
sine egne følelser.
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vil ha problemet ut av verden så fort som mulig, sier Hector Fabio Martinez (23) fra Sandnes.


