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- Jeg kan godt blive
jaloux - rigtig meget
endda. Men det
handler om et andet
tillidsbrud, nemlig
hvis min kæreste er
sammen med en an-
den og ikke fortæller
mig det.5å bliver jeg
vanvittig jaloux.
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IGHEDEN
- Det fortalte jeg min mand,

han kunne mærke på mig, at der
var noget galt, og jeg havde ikke

lyst til at lyve for ham. Løgn
og fortielse harjeg det svært
med, men det var hårdt og
grænseoverskridende at
fortælle ham, at jeg gik
rundt og havde udvik-
let de her følelser for en
anden.

- ]eg vidste jo, at min
mand blevked af det. Og
så elskede jegham ogville

ikke skilles. Han gav mig
et ultimatum - jeg måtte

vælge imellem ham og den
anden.

Åbenbaring i tv
Anja valgte sin nye kærlighed,

men det var svært for hende, for
hun var i den grad ikke færdig med
sineks. Hunfølte det, som omhen-
des hjerte blev revet over i to.

- ]eg kan huske, at jeg talte
med min nye kæreste om det.
Jeg spurgte ham: Hvad gør vi,
hvis det her sker igen? Allerede
dengang havdejeg en eller anden

bevidsthed om, at jeg ikke ønskede
t gå glip af det vidunderlige som

$.$ ny forelskelse jo er, fortæller
Atiia, der sammen med kæresten

at huntr åben over for at levå i et
kærlighedsforhold til mere end 6n.
Lige nu har hun en kæreste. Han er

monogam - men bevidst om, at hv:s
Anja forelsker sig ien anden, så ønsker

hun også at udleve forelskelsen.

aftalte fuldstændig ærlighed og
oprigtighed i forholdet.

En aften sad Anja og så en tv-
udsendelse, der handlede om at
leve i åbne forhold.

- Den hed noget i retning af: Når
6n ikke er nok, og da jeg sad der i
sofaen, var det som om, flere brik-
ker faldt på plads.
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JEG VIL IKKE
BEGRÆNSE
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For hende er det ganske
naturstridigt ikke at udleve
en forelskelse, selv om hun
i forvejen har en kæreste,
oghunville føle, athunvar
sig selv utro, hvis hun stod
i kirken og lovede at være

'hinanden tro til dødenjer
skiller<.

- feg ønsker ikke at be-
grænse noget så smukt som
kærlighed, siger 37-årige
Anja Lysholm fra Køben-
havn. Anja er polyamourøs
- eller poly som hun mere
mundret kalder det. Det vil
sige, at hun er åben over for at
leve i et kærlighedsforhold til
mere end 6n. Fortidenharhun
en kæreste, som hun harværet
sammen med i et år. Han er
trompetist og monogam, men
ifølge Anja, kunne han lige så
godthave to koner, fortrompe-
ten tager meget af hans tid.

- feg har hele vejen igen-
nem været ærlig over for
ham. Han ved, at jeg er åben,
og at han risikerer, atjeg på et tids-
punkt falder for en anden og ønsker
at udleve den forelskelse. Det har
han accepteret, men et er teori, og
andet erpraksis, og nårvi på ettids-
punkt sikkert havner i den situation,
r-ed vijo ikke, hvordan nogen afos
reagerer følelsesmæssigt.

For otte år siden var Anja gift
med en mand, hun havde kendt
i ti år. De var lykkelige sammen
indtil den dag, Anjaforelskede sig
i en anden.
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Der var bl.a. en kvinde, der
levede sammen med to mænd
til alles tilfredshed. f eg tænkte:
Det er lige sagen, det her. Selv-
følgeligkan detlade siggøre, og
jegvar så lettet over at erfare, at
der rent faktisk var andre, der
havde det ligesom mig. Den
udsendelse var lidt afen åben-
baring for mig.

Anja begyndte ivrigt at surfe
på nettet og fandt ud af mere.
Igen og igen fik hun bekræf-
tet, at der er flere som hende
- mennesker, der i ren roman-
tisk forstand kan elske flere på
6n gang.

Åbenhed og jatousi
Anja og hendes nye monogame
kæreste havde et godt forhold,
men da Anja igen gik hen og
forelskede sig i en ny, kom det
ikke som en overraskelse for
hende. Hunvidstejo, at dervar
en risiko for, at det ville ske.

- Som aftalt fortalte jeg ham
alt, og han gav mig lov til at gå
efter den nye forelskelse, siger
Anja og erkender, at det i star-
ten føltes lidt underligt at gå på
date med en mand og så hjem

kæresten bagefter.
På et tidspunkt skete der

det, at kæresten begyndte at
nære varme fØlelser for en an-
den kvinde. Han fortalte det
til Anja, der mest af alt følte
lettelse.

- Han var spændt på, om
min åbenhed ville gå begge
veje. Men jeg fØlte ikke jalousi
- overhovedet ikke. Jegvar bare
glad på hans vegne og lykkelig
over, athannukunne se, hvad
jeghavde talt om. Enkelte gan-
ge, når jeg kom hjem, sad de og
hyggede sig og så en film, og det
syntes jeg bare var rart.

Adspurgt om jalousi i parfor-
hold er en helt ukendt følelse
for hende, svarer Anja:

- Ieg kan skam godt blive
jaloux - rigtig meget endda.
Men min jalousi handler om
et andet tillidsbrud. Hvis min
kæreste er sammen med en an-
den og ikke fortæller mig det,
så bliver jeg vanvittig jaloux.
Det er rædselsfuldt, og for mig
er det en slags utroskab.

Nu kunne man tro, at hele

scenariet med han og hun og
det åbne forhold mundede ud
i ren frigjort lykke, men sådan
blevdetikke. Den kvinde, An-
jas kæreste var forelsket i, var
gift, og forelskelsen blev derfor
ikke udlevet.

Anjas elsker, der ellers var er-
klæret monogam, var sammen
med en anden kvinde uden at
fortælle Anja om det, og hun
oplevede at blive ekstremt ja-
loux, fordi hun følte sig holdt
udenfor.

- Det var rent følelseskaos
og meget opslidende for alle
parter. Det gik simpelthen
ikke. Min kæreste endte med
atrejse til Spanien ogvandre i
en måned, og så skete der na-
turligvis det, at han mødte en
skøn kvinde, som han forel-
skede sig i.

- Jeg var og er lykkelig på
hans vegne. Han fandt sin ene-
ste ene, men jegmistede ham,
og det gjorde usigeligt ondt. I
dag bor de i Spanien, men vi er
fortsat venner.

Børn- nej tak
Anja opsøger ikke forelskelsen.
Hun surfer ikke på datingsites
eller andet i den dur. Men kom-
mer den - tilfældigt - så er hun
åben over for den.

- |eg tror ikke, at jeg forel-
sker mig oftere end andre. Men
hvor andre, der er i et fast for-
hold, går ud og er deres partner
utro eller kvæler de uønskede,
spirende følelser i opstarten,
så udlever jeg dem. Heldigvis

har jeg ikke mødt fordømmelse
- hverken i min familie eller i
min omgangskreds.

- Min mor syntes, detvar lidt
underligt i starten. Mange sy-
nes, det er sjovt og spændende,
og måske er dernogle, der godt
selv kunne tænke sig en lille
affære, men ikke undernogen
omstændigheder vil tillade de-
res partner at have det samme,
og der stopper den så. Det sy-
nes jeg er en skam.

- feg vil ikke sige, at jeg me-
ner, at alle mennesker i virke-
ligheden er polyamourØse og
bare ikke udlever der - men jeg
tror, at mange er.

For efterhånden mange år
siden besluttede Anja at vælge
børnfra. At hun ikke ønsker
at blive mor, har ifølge hende
ikke noget at gØremed, at hun
har valgt en livsstil som poly-
amourØs.

- Men jeg kan da godt se, at
det ville komplicere det yderli-
gere. Børnene kan jo komme til
at føle sig anderledes end deres
kammerater. Men jegtror godt,
at det kan lade sig gøre at leve i
et åbent forhold og have børn.
Når det er sagt, så er jeg er let-
tet over, at det ikke er en ud-
fordring, jeg må håndtere. Jeg
har også et problem omkring
ægteskab. For i ogmed, atman
jo kun må gifte sig med 6n, så
er alle i forholdet jo ikke lige.
Ieg vil godt kunne love troskab,
men min partner og jeg skal
være enige om, hvad troskab
betyder.

Anja står bag forlaget Ufor-
klarbaS og hun har netop lagt
sidste hånd på en bog om utro-
skab. Titlen er: >Hvem er du
utro?<

- Jeg fortæller min egen hi-
storie i bogen. Og igennem den,
er det mit ønske er, at andre får
den samme åbenbaring, som
jegfik den aften forantv'et. Min
oplevelse er, at har man det som
jeg, så er det ikke partneren,
man svigter eller er utro, hvis
man oplever at blive forelsket
i en anden, selv om man er i et
forhold. Min pointe er naturlig-
vis, at man er sig selv utro, hvis
man lyver og lever et dobbeltliv
i stedet for at være ærlig og stå
ved sig selv - uanset konsekven-
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