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FORORd 

Op mod en tredjedel af alle par oplever utroskab i deres forhold. 

Utroskab er kommet for at blive. Så længe vi har faste forhold, vil vi 
have utroskab. Men hvorfor er vi utro? Hvad handler det om, og kan 
vi komme videre – sammen eller hver for sig – selv efter så stort et 
svigt af kærligheden? Det vil jeg undersøge i denne bog.

Jeg vil gøre op med den sort-hvide holdning, mange mennesker har 
til utroskab. Jeg sætter spørgsmålstegn ved forestillingen om, at utro-
skab er det ultimativt værste svigt, vi kan begå i et kærlighedsforhold. 
Fra de hundredvis af terapisessioner, jeg har haft i min praksis, ved 
jeg, at utroskab har mange flere nuancer. Vi skal have nysgerrigheden 
i stedet for fordømmelsen forrest, hvis vi skal blive bedre til at hånd-
tere de svigt, vi uundgåeligt vil opleve i vores parforhold – herunder 
utroskab. 

Vi mennesker søger efter kærligheden og har en længsel efter at finde 
den eneste ene. Vi leder efter det menneske, som kan opfylde vores 
behov og gøre os lykkelige. Det menneske, som passer til lige præcis 
den, vi er, og som komplementerer os på bedste vis. Vi tror, at når 
bare kærligheden er stærk nok, varer den for evigt. Og vores partner 
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8       UTROSKAB

vil aldrig have brug for eller lyst til andre end os. Kærligheden er 
stærk, urørlig, ubetinget, og vores partner skal være vores bedste ven, 
vores wingman, den bedste sparringspartner, den anden forælder og 
den utrættelige elsker.

Når vi har fundet den rette partner, flytter vi sammen, bliver måske 
gift og stifter familie. Vi vil det hele: familien, karrieren, vennerne, 
hobbyerne, sporten. På et eller andet tidspunkt rammer hverdagen 
med travlhed og drift og alle dens udfordringer. Vi glemmer i den 
trummerum hinanden. Vi glemmer at tale sammen om, hvem vi er, 
hvordan vi har det, hvad vi har brug for, og hvad vi synes er svært i 
livet. Vi glemmer at forventningsafstemme og drømme med hinan-
den, og vi glemmer at lave de små åndehuller, hvor vi sammen kan 
pleje den kærlighed, som vi med tiden er begyndt at tage for givet. 
Årene går, og hvis vi ikke er opmærksomme, risikerer vi at glide fra 
hinanden uden at mærke det. 

Vi bliver i stedet mere gode venner, forældre og samarbejdspartnere 
end kærester og elskende. Vi glemmer at tage os af os selv og vores 
egne behov, og de eventuelle uhensigtsmæssige mønstre, vi har med 
os fra barndommen, slider på kærligheden mellem os, hvis vi ikke er 
bevidste om at opdage dem og tage os af dem undervejs. Måske ho-
ber konflikterne sig op i en bunke på stuegulvet, eller kulden skaber 
mere og mere afstand mellem os, og ingen af os orker at tage fat om 
nældens rod. Måske ved vi ikke engang, hvordan vi kan gøre det.

En dag møder den ene af os måske en gammel skolekammerat, en 
kollega eller løbemakker i løbeklubben, i hvis selskab vi pludselig 
igen kan mærke, hvem vi er, når vi står uden forpligtelser. Vi bliver 
legende, flirtende og fulde af livsenergi. Vi føler os passionerede, og 
det opleves, som om vi har fået livet tilbage efter år i en døs af hver-
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FORORd  9

dagstrummerum, ansvar og forventninger. Måske føles det som at 
møde kærligheden for første gang, for var du nogensinde lige så for-
elsket i din partner derhjemme? Eller er denne her kærlighed lavet af 
et andet stof end det, du kender fra dit ægteskab? 

De følelser, vi oplever i forbindelse med en affære, kan vokse sig så 
stærke, at det vil føles som at lægge sig ned og dø, hvis vi skal sige 
farvel til dem igen. Det opleves som at skulle vende tilbage til livet i 
en trist og forudsigelig trummerum uden passionen og oplevelsen af 
at være i live og føle sig set, hørt og rørt ved.

Og det er den væsentligste grund til, at vi er utro. 

Men hvad gør du, når du står på sidelinjen som partner, kæreste, 
mand eller kone og skal overkomme det kæmpe svigt, du er blevet 
udsat for? Måske er din mand eller kone i tvivl om, om vedkom-
mende skal gå med eventyret og den stærke forelskelse eller blive 
sammen med dig og familien. Kan du og I komme videre? Er det 
overhovedet muligt at tilgive, eller er det bedre at slå en streg i sandet 
og gå din vej?

Hvad gør du, hvis du selv har været utro og enten er i tvivl om, om 
du skal gå eller blive sammen med din partner? Hvad gør du, hvis du 
er så fuld af anger, at du har svært ved at leve med dig selv? Hvordan 
håndterer du bedst din partners sorg og vrede, samtidig med at du 
skal passe på dig selv? Er det overhovedet muligt at komme videre?

Denne bog hjælper dig til bedre at forstå dine følelser og reaktioner, 
når du opdager, at din partner er eller har været dig utro, og den 
hjælper dig til at komme videre på den bedste måde for dig og for jer. 
Du vil få en bedre indsigt i din partners adfærdsmønstre og forstå, 
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10       UTROSKAB

hvorfor han eller hun er utro. Hvad driver din partner, og hvorfor er 
det så svært at sige farvel til forelskelsen?

Du vil forstå, hvorfor du reagerer, som du gør, og hvordan din livser-
faring og din bagage fra barndommen præger den måde, du håndte-
rer krisen på. Hvad driver dig, og hvad stopper dig? 

Der er ikke en femtrinsplan til, hvordan du kommer videre efter 
utroskab, for jeg er sikker på, at når du forstår dig selv og din partner 
bedre, vil du finde din individuelle vej igennem og ud på den anden 
side til et liv med større indsigt og mere nærvær – og forhåbentlig 
også mere kærlighed – ikke mindst til dig selv. For kærligheden kan 
reddes, hvis du og I vil. Også selvom det ser umuligt ud lige nu. Jeg 
har set det ske gang på gang. 

Jeg beskriver årsagerne til utroskaben, når den findes, og håber, det 
kan være en hjælp til dig og jer, så I begge kan øjne lys for enden af 
tunnelen.

Bogen er bygget op omkring mine erfaringer med hundredvis af par, 
der har haft brug for hjælp til at komme igennem utroskab. Jeg hå-
ber, at jeg kan skubbe lidt til dine grænser og støtte dig til en større 
grad af selvindsigt. Måske kan du genkende dig selv eller din partner 
igennem bogen og få inspiration til, hvordan du og I kommer igen-
nem det, som for langt de fleste ender med at blive en livskrise. Men 
en sådan livskrise, som vel at mærke kan blive begyndelsen til et liv 
med mere nærhed, ægthed og kærlighed.
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FORORd  11

AllE hISTORIER ER IndIVIdUEllE

Det er ikke sikkert, at jeg i bogen beskriver lige præcis jeres historie, 
men jeg er sikker på, du kan genkende dig selv og jer i nogle af de ek-
sempler, jeg kommer med undervejs. Citater fra klienter er markeret 
med citationstegn. Du vil opleve, at der er en del gentagelser af mine 
pointer igennem bogen. Det er helt bevidst, for min erfaring viser, at 
disse ikke kan gentages nok, før de begynder at rykke ved noget hos 
par i krise.

I bogens anden del finder du historier fra par, som har oplevet utro-
skab. Du får indblik i, hvordan de håndterede den krise, utroskaben 
kastede dem ud i. Der er også to historier, der handler om at være 
den tredje part – altså den person, som den ene partner var utro med. 
Jeg er sikker på, at du vil blive inspireret til at komme videre i din og 
i jeres proces og måske endda mærke endnu bedre efter, hvilken vej 
der er den rigtige at gå – for jer.

Som et par sagde, efter at de var kommet over det værste: 

”Det er ikke, fordi vi vil have mere utroskab i vores liv – ellers tak – 
men vi ville alligevel ikke være denne her krise foruden, for den har 
bragt os tættere sammen.”

Jeg håber, at du og din partner vil læse bogen sammen og tale om og 
bruge indholdet undervejs. Jeg er sikker på, at I begge vil føle jer gen-
kendt i, måske også provokeret af, mine ord og bedst af alt inspireret 
til at tage de vigtige snakke og få brugbare indsigter i jer hver især.
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12       UTROSKAB

Jeg har brugt han og hun og os med løs hånd. Jeg er ikke optaget af, 
om kvinder mest gør sådan og mænd mest sådan, for jeg møder hele 
den brogede palet i min praksis. 

Rigtig god læselyst – jeg er sikker på, at I nok skal komme godt vi-
dere.

Katrine Axholm 
Holte, december 2020 
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13  VI hAR BRUG FOR PASSIOn  119

KAPITEl 13 

13  VI hAR BRUG 
FOR PASSIOn 
OG FOR dEn dYBE 
FORBIndElSE 
TIl hInAndEn 
Vi mennesker har brug for hinanden. Vi har brug for at forbinde os 
og for at føle os elskede og værdsatte. Vi har brug for at opleve, at vi 
er værdifulde for andre, og at vi har betydning for deres liv. Det er 
med til at give vores eget liv mening. 

Vi har brug for at kunne og turde give os hen til hinanden, at være 
sårbare sammen og vide, at jeg kan regne med dig, og du kan regne 
med mig. Det styrker os, og det styrker vores kærlighed til hinanden. 
Det er med til at binde os sammen.

Vi udvikler os i relationen til andre. Det er gennem samspillet i de 
nære relationer, at vi oplever, hvem vi selv er. Det samspil er vigtigt 
for vores evne til at udvikle empati og opleve kærlighed og for at blive 
klogere på os selv og vores adfærdsmønstre.
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120       UTROSKAB

BEhOV OG AFhÆnGIGhEd

Forskellen på at have brug for hinanden og, som beskrevet ovenfor, 
at være afhængige af hinanden er hårfin og samtidig virkelig vigtig 
at forstå. Når vi har brug for hinanden, kan vi række ud og bede om 
det, vi savner og længes efter, og vi kan samtidig godt bære, når vores 
partner ikke evner eller ikke vil give os det, vi behøver. Vi er altså et 
langt stykke af vejen bevidste om, at min egen lykke er mit ansvar. 
At min fornemmeste opgave er at passe på mig selv og ikke gøre mig 
afhængig af andre. I hvert fald ikke usundt afhængig.

Når vi derimod er usundt afhængige, vil vi, når vi bliver afvist, be-
gynde at bebrejde, trygle, trække os, kritisere, manipulere eller på 
anden måde forsøge at skaffe os det, vi tror, vi ikke kan leve uden. Vi 
er ikke bevidste om, at vi er voksne nu, og selv skal tage os af os. Vi 
har en barnlig forestilling om, at kærlighed skal komme fra en anden. 
Det skal den. Ellers er det ikke kærlighed.

Vi bliver optaget af, hvad vi skal have mere af, end hvad vi kan give 
til vores partner og til os selv. Vi bliver nøjeregnende og smålige og 
holder regnskab og laver millimeterdemokrati. Vi har fokus på vores 
partners humør, stemning, tilbagemelding, toneleje og ordvalg. Vi 
bruger mere energi på at regne ud, hvad der sker hos den anden, end 
hvordan vi selv har det, fordi det er så vigtigt for os at få den kærlig-
hed. Fordi det er et andet menneske, som skal fylde os op og give os 
det, vi har brug for. Vi gør os sårbare og afhængige, og det slider os 
og vores kærlighed til hinanden op. Og det kan ende med at drive os 
ud i en affære. Ikke nødvendigvis fordi vi ikke elsker vores partner, 
men fordi vi pludselig oplever at få alt det, vi har sukket efter i årevis.
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13  VI hAR BRUG FOR PASSIOn  121

 Jeg har aldrig forstået, hvorfor det der med at elske sig selv 
var vigtigt  Jeg synes, at den kærlighed, jeg får fra et andet 
menneske, er meget vigtigere  det er jo det, der er kær
lighed  hvad behøver jeg et andet menneske for, hvis det 
ikke er for at blive elsket? hvis jeg bare kan elske mig selv, 
hvorfor så alt det besvær? Så kan jeg jo klare mig uden 

Vores forældre lærer os at knytte os til hinanden eller netop ikke 
at gøre det, fordi vores erfaring fra barndommen kan være, at det 
er farligt at give sig hen. Vi lever derfor et liv, hvor vi længes efter 
kærligheden, ønsker os den så brændende, men ikke for alvor tør 
give os hen og tage imod den, når vi får den. Det opleves som alt for 
risikabelt, for vi kan jo miste den igen. Ligesom vi engang ikke altid 
kunne regne med kærligheden fra vores forældre.

SMUTVEJEn TIl dEn dYBE FORBIndElSE

Derfor kan en affære og en forelskelse i et andet menneske føles så 
stærkt. Fordi forelskelsen er smutvejen til den dybe forbindelse. Hvis 
kemien og forelskelsen er stærk nok, får vi den foræret, når vi er for-
els ket. Det er en skøn blanding af hormonel kemi, seksuel tiltræk-
ning og erotik, og vi skal ikke selv yde noget for det. De stegte duer 
flyver ind i munden af sig selv, og det er så svært at sige nej og senere 
farvel til. Det føles som kærlighed, men er det måske endnu ikke.

Der er nemlig ikke nogen garantier for, at forelskelsen udvikler sig til 
kærlighed. Det kan føles sådan, men forelskelsen er til for at føre os 
sammen, og kærligheden er til for, at vi skal blive sammen. Kærlighed 
er, modsat forelskelse, når vi elsker et andet menneske for det, det 
er, med både fejl og mangler og det hele. Ikke for det, vi ser med de 
lyserøde og forelskede briller.
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122       UTROSKAB

 Min mand og jeg har altid haft en særlig forbindelse til hin
anden  Vi er forbundet på et dybere plan  Samtidig har vi, 
som så mange andre, haft travlt med at leve et familieliv 
og har ikke brugt tid på at pleje hinanden og vores kær
lighed  det var først, da jeg var ham utro, at vi begyndte 
at tage os af hinanden igen  At vi begyndte at tage den 
kærlighed, som bandt os sammen, alvorligt 

dERFOR ER PASSIOnEn Så SVÆR AT 
FASThOldE OVER lAnG TId

I vores faste parforhold har vi måske i årevis været så opslugte af 
familielivet, jobbet og hjemmet, at vi har glemt at tage os af vores 
forhold og kærlighed. Vi får ikke længere passionen og erotikken for-
æret, for forelskelsen er for længst fordampet, og tilbage står vi med 
virkeligheden: Her lever mange par sammen mere parallelt end som 
kærester og elskende.

Mange tror, at for at pleje kærligheden skal vi have voksentid og tage 
ud at spise eller på weekendophold. Men det bliver jeres samliv ikke 
automatisk mere sexet af. I kan sagtens sidde på et lækkert hotel og 
føle jer meget usexede. I kan også sidde over den lækre middag og 
ikke ane, hvad I skal tale om. I kan tilbringe en forlænget weekend i 
Paris med at gå og skændes. At tage væk og tage tid er ingen garanti 
for, at det styrker båndet og passionen mellem jer. 

Det handler meget mere om, hvad I gør med den tid, I rent faktisk har 
sammen, og især handler det om, hvordan I er sammen i hverdagen. 
I skal derfor i højere grad se på jeres dynamik, jeres adfærds mønst re 
og jeres kommunikation, end I skal se på spaophold og gourmet-
restauranter for at kunne genfinde passionen og kærestekærligheden.
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13  VI hAR BRUG FOR PASSIOn  123

Den amerikanske parterapeut Esther Perel siger: ”How can we de-
sire something we already have?” Altså: Hvordan kan vi længes efter 
noget, som sidder lige ved siden af os i sofaen? På fineste vis opsum-
merer hun dermed det dilemma, alle parforhold må forholde sig til, 
nemlig at vi ikke både kan have tryghed, ro og stabilitet og samtidig 
have vild passion og erotik. For at erotikken og passionen kan leve, 
må der være en vis grad af usikkerhed i forholdet. Der skal være en 
vis grad af spænding.

Når vi mødes og bliver tiltrukket af hinanden og forelsker os, får 
vi passionen foræret. Vi er usikre på hinanden. Vi ved ikke, om vi 
begge vil det samme. Nyhedsværdien og usikkerheden driver os til at 
eksperimentere og udforske hinanden. Vi er nysgerrige, gør os umage 
og er på stikkerne for at lære hinanden at kende og aflæse, om vi er 
på samme vej mod et fast forhold eller til at bryde op. Usikkerheden 
nærer passionen, og alle berøringer gør os elektriske og illuminerede.

 Min mand og jeg var vilde med hinanden, da vi mødtes  
det var hedt og passioneret og vildt  Vi havde sex flere 
gange om dagen i mange flere år end gennemsnittet af 
mine veninder  Så fik vi børn og blev optaget af andre ting, 
og så dalede lysten  Vi savner det begge; der er bare så me
get andet, vi skal tage os af i dag 

FORElSKElSE OG hVERdAG

I forelskelsesfasen kan vi tilbringe hele dage i sengen bare med at 
lære hinanden at kende. Udforske hinandens kroppe, vores lyster og 
længsler. Vi er ikke optagede af, om opvasken hober sig op, eller om 
vi har spist pizza og slik til aftensmad tre gange i denne uge. For vi er 
forelskede og helt opslugte af hinanden. 
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124       UTROSKAB

På et tidspunkt banker det virkelige liv på, og vi bliver mætte og får 
lyst til andre ting. Vi bliver langsomt klar til at vende tilbage til vores 
hverdag i en måske ny form sammen, men dog også med ting, vi gør 
hver for sig. Vi lærer hinanden bedre at kende og bliver mere trygge 
i hinandens selskab. Vi vover os ud i at sige fra og vælge andre ting 
til. Vi får mere og mere tillid til, at kærligheden er vores, og at den 
udkårne ikke er ude ad døren i morgen. 

Når forelskelsen fordamper, har vi mindre sex og begynder at bygge 
et liv op sammen. Vi får måske et barn og flytter fokus fra hinanden 
og ned på det lille vidunder. Vi får noget andet og mindst lige så vær-
difuldt som erstatning for de vilde første måneder. Vi får ro, stabilitet 
og tilregnelighed. Det er sundt og godt, for det har vi også brug for 
i vores liv, men det er døden for passionen. I hvert fald hvis vi ikke 
sammen sørger for at finde den på nye måder.

Prisen, vi betaler for trygheden, er, at passionen daler. 

 Jeg har altid haft forhold til to typer mænd  de trygge og 
tilregnelige, som giver mig ro i maven, og som jeg kan 
regne med, men som også med tiden begynder at kede 
mig  den anden type er de mænd, som aldrig rigtig bliver 
mine  Gifte mænd; dem, som lige er blevet skilt og ikke er 
klar til et nyt forhold, eller mænd, som er evige singler og 
ikke vil binde sig  de gør mig vild i varmen  det tænder 
mig, at jeg ikke kan få dem helt, og derfor er de forhold, 
jeg har med den type mænd, altid meget passionerede og 
samtidig meget smertefulde 
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MIn MAnd FORlOd 
MIG OG KOM 
TIlBAGE IGEn

Min mand og jeg har været sammen i 29 år. Vi var begge i parfor-
hold, da vi efter fire år som kolleger forelskede os i hinanden på vores 
fælles arbejdsplads. Vi var midt i trediverne. Vi arbejder begge inden 
for det offentlige. Jeg har to børn fra mit forrige forhold, min mand 
har ét, og vi har en søn sammen. Vi er aldeles forskellige af tempe-
rament og egentlig også af livsanskuelser. Men vores forhold har lige 
fra starten været lidenskabeligt, fyldt med elskov, kys og kærlighed.

I sit forrige parforhold havde min mand haft en del hemmelige affæ-
rer med andre kvinder, mens jeg havde været fristet gennem mit for-
hold uden at være utro. Min daværende mand blev imidlertid efter 
otte års ægteskab forelsket i en anden og forlod børnene og mig i en 
periode på tre måneder, hvorefter han ønskede at genoptage samlivet. 
Det var jeg også klar til, for jeg mente, det hele var en fejltagelse. Vi 
afklarede forventninger og genoptog samlivet uden større kontrover-
ser. Først mange år senere mødte jeg min nuværende mand, og min 
eksmand og jeg gik derfor fra hinanden.

Efter nogle år sammen med min nye mand fik jeg mulighed for at ar-
bejde et år i udlandet. Vi talte meget om det derhjemme og blev enige 
om, at min mand skulle blive hjemme og passe hus og have, børn og 
forældre, og jeg kunne få den spændende udfordring at arbejde et år 
i et andet land. Vi bevarede en fin kontakt gennem året, hvor jeg var 
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hjemme flere gange, og han besøgte mig. Det var en stor oplevelse for 
mig at være væk, og jeg var gennem det hele tryg ved projektet.

Alligevel mærkede jeg straks, da jeg kom hjem, at noget var foran-
dret. Fra første tid hjemme var stemningen anderledes end før, og 
min mand var mere tillukket. Jeg tilskrev det mit eget fravær og hans 
nye måde at leve på – sådan lød hans forklaring også, når jeg spurgte, 
om noget var galt. Nu havde jeg været væk i et år, og han havde fået 
nye vaner, som jeg måtte respektere, var svaret.

Vi hutlede os igennem måneder med en ret dårlig og anspændt stem-
ning, og jeg begyndte efter nok et halvt år at spekulere på og spørge 
mere intenst om, hvad der foregik i hans liv. Var han forelsket i en 
anden? Det benægtede han pure og mente, at jeg var sygeligt jaloux 
og burde holde op med at spørge. Samtidig var hans mobiltelefon, 
der som min lå frit fremme, altid hermetisk lukket, og han gik altid 
afsides og talte i den. Derudover var han til et utal af møder på sin 
skole hver uge.

Jeg delte mine oplevelser med mine veninder, som var sikre på, at han 
havde en affære. Jeg mente stadig, at det ikke var muligt. Vi havde 
jo aftalt, at han i så fald skulle fortælle mig det, fordi han havde den 
historie med fra sit tidligere ægteskab. Vi havde aftalt altid at være 
yderst ærlige over for hinanden, og det stolede jeg på, at vi var.

Efter mange måneder, hvor det blev mere og mere tydeligt, at jeg 
ikke mere havde hans interesse, hvor han blev stadig mere optaget, 
og hvor jeg blev stadig mere ked af det – og hvor vi sled hinanden op 
i uendelige diskussioner og skænderier – lå hans mobiltelefon plud-
selig åben på køkkenbordet med en besked fra ”Lars”, hvor ”Lars” 
skrev tak for sidst, og hvor dejligt det havde været.
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Jeg konfronterede min mand. Han nægtede alt og stak mig en hvid 
løgn om, hvad sms’en handlede om.

Jeg er handlingsorienteret og ringede derfor til såkaldte ”Lars” og 
konfronterede hende (!) med mistanken, som hun i en lang samtale 
blankt afviste – de var bare rigtig gode kolleger og venner. Men hvor-
for skulle hun så hedde Lars i min mands telefonkartotek?

Der gik yderligere en måned, og min mand var kold og uvenlig og 
fastholdt, at jeg var sygeligt jaloux – måske uden grund. Jeg troede 
nærmest på ham, mens mine veninder slet ikke var i tvivl. ”Lars” til-
bød flere samtaler med mig for at overbevise mig om, at der ikke var 
tale om utroskab, og jeg labbede det i mig.

Til sidst blev det så tydeligt for enhver, hvad der foregik. Min datter, 
som havde set dem sidde og kysse i en bil, brød sammen og fortalte 
mig det. Det blev dråben, og jeg bad ham finde et andet sted at bo. 
Han havde allerede forberedt sig på, at dette øjeblik måtte komme. 
Han flyttede kort efter fra mig og blev officielt kæreste med sin kvin-
delige, og en del yngre, kollega. Det gav genlyd i vores lille by, og 
vores familie på begge sider var chokeret – og vores venner ligeså.

Jeg forsøgte at få styr på mit nu lidt ynkelige liv. Jeg købte ham ud af 
huset og var meget ulykkelig. Jeg var sikker på, at det var en fæl fejl-
tagelse i hans liv, hvilket jeg fortalte ham, hver gang vi sås eller talte 
sammen. Efter tre måneder var jeg langsomt ved at komme til live 
igen. Jeg var ved at være klar til at leve videre og møde andre mænd! 
Jeg var så heldig, at jeg fik en invitation af en mand, jeg kendte fra 
andre sammenhænge. Vi kærestede forsigtigt og uden forpligtelser en 
måneds tid. Hvor var det herligt, at jeg igen kunne nyde en mand.
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