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Minister 
slår alarm:  
Agressive 
Rusland 
truer 
Danmark

To med 
plads  til 
sex med 
andre
Ægteparret Ejnar og Mia  
Håkonsen lever  i et åbent forhold 

I sit første store interview som forsvars- 
minister kommer Claus Hjort Frederik- 
sen (V) med en appel til danskerne: Vi 
må forstå, at udgifterne til det danske 
forsvar hurtigt skal øges markant for at 
imødegå den  »skræmmende«  trussel 
fra russiske missiler og hackerangreb. 

For første gang siden nytårsaften 
taler YouSees øverste chef, Jaap 
Postma, ud om TV-udbyderens ned-
brud nytårsaften. YouSee har gen-
nemgået sikkerheden og er fortsat 
i kriseberedskab, mens politiet ar-
bejder på at opklare, om nedbruddet 
var en bevidst, skadelig handling. 

Uopklaret 
TV-nedbrud 
nytårsaften 
giver topchef 
ondt i maven 
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»Når jeg er sammen med andre, kommer jeg hjem og elsker 
Ejnar endnu mere. Og vælger ham endnu mere til og ved helt 
sikkert, at det er ham, jeg skal have børn med og bo med. 
Men jeg ville heller ikke vælge de andre fra,« siger 24-årige 
Mia Håkonsen. Parret lever på femte år i et polyamorøst 
forhold og er netop blevet gift.
Foto: Ida Marie Odgaard
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D
a 28-årige Ejnar og 24-årige Mia Hå-
konsen blev gift på Københavns Råd-
hus i november, var omkring 60 ven-
ner inviteret til fest bagefter. Flere af 
gæsterne datede enten bruden eller 

gommen og havde jævnligt sex med dem. 
»Der var nogle af mine andre partnere, der 

skrev til mig og spurgte, om man så også godt 
måtte kysse på mig. Der var vi bare sådan: Ja, 
det må man gerne,« siger Mia.

I fem år har Mia, der er programmør hos No-
vo Nordisk Foundation Center, dannet par med 
Ejnar, der er selvstændig hypnotisør og coach. 
Parret lever i et åbent forhold som såkaldt po-
lyamorøse. Mens de på den ene side dyrker 
ægteskabet i en lejlighed i Københavns nord-
vest-kvarter, lader de andre komme på visit i 
tosomheden.

»Den oprindelige forventning var, at vi vil-
le starte med et åbent forhold og på et tids-
punkt måske nå frem til: Okay, vi er dem, vi 
vil leve lykkeligt til vores dages ende med. Men 
så virkede det bare så godt, at vi valgte at hol-
de fast i det,« siger Ejnar.

Inden vi dykker ned i Mias og Ejnars version 
af ægteskabet, skal vi omkring det danske par-
forholds generelle tilstand.

Det står skidt til med holdbarheden i de dan-
ske ægteskaber. 2014 satte danmarksrekord 
for antallet af opløste ægteskaber med en skils-
misseprocent på 54 procent. Året efter faldt 
den en smule, men alligevel blev næsten hvert 
andet danske ægtepar skilt i 2015. Og i en ny 
undersøgelse, lavet af TNS-Gallup for Berling-
ske, svarer knap hver jerde, at de har været 
deres partner utro.

Alligevel er vi konservative, når det kom-
mer til at invitere lere ind i dobbeltsengen.

Kun to procent af de 1.037 danskere i under-
søgelsen lever i et åbent forhold, hvor de og 
deres partner har sex med andre. Seks procent 
har overvejet at få lere partnere. Imidlertid er 
knap hver sjette helt eller delvist enig i, at skils-
misse kan undgås, hvis parforholdet åbnes.

Der indes ikke noget samlet tal over polya-
morøse i Danmark. Facebook-gruppen »Po-
lyamorøse i Danmark« tæller 899 medlemmer, 
og der er lere hemmelige grupper for polya-
morøse danskere.

Trygheden i tilvalget
Hjemme hos Ejnar og Mia Håkonsen er glas-
skabene fyldt med fantasybøger. På et bord 
ligger elverører i gips og venter på at blive over-

Ejnar og Mia Håkonsen 
lever i et åbent forhold. 
Deres øvrige partnere var 
inviteret med til parrets 
bryllup, og dates plottes 
ind i kalenderen. Mellem 
tårnhøje skilsmisserater 
og utroskab mener de så 
selv at have fundet 
formlen på fremtidens 
parforhold?

Af Eva Elisabeth  
Østergaard Jensen   
eoj@berlingske.dk

Kan  
kærlighed 

deles?
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Mia og jeg var veninder, 
men på et tidspunkt spurgte 
hun, om vi skulle høre 
sammen alle tre. Så sagde 
jeg: Ja, hvorfor ikke? Det er 
da en oplevelse. De er mine 
venner, men jeg har også et 
fysisk forhold til dem – mest 
til Ejnar. Men begge giver 
mig mental kærlighed og 
støtte. Jeg har ikke haft brug 
for at tage stilling til, 
hvordan jeg undgår at blive 
såret, for jeg har fra starten 

vidst, at Mia var Ejnars 
primære. Jeg har en 
forståelse med mig selv af, 
at jeg ikke har brug for at 
være forelsket i Ejnar eller 
Mia for at være i det her 
forhold. Jeg giver dem bare 
kærlighed i den form, den 
nu engang kommer i – om 
det er i form af venskab og 
lidt hyggenussen i hårbun-
den, mens man putter og ser 
en film, eller om man 
trækker det ind i soveværel-

set. Da jeg var i et mono-
gamt forhold, hvilede 
jalousien især på usikkerhe-
der omkring mig selv og 
forholdet. Jeg er overhove-
det ikke usikker på, hvad der 
foregår i forholdet mellem 
os tre. Det er fuldstændig 
ligetil, og hvis der nogen-
sinde opstår tvivl, så har vi 
bare taget en snak om det.

Fortalt til Eva Elisabeth 
Østergaard.

I FIRE ÅR HAR DEN 23-ÅRIGE HF-STUDERENDE MIRI SABAG 
VÆRET I ET FORHOLD MED MIA OG EJNAR. 

trukket med silikone, så de kan blive brugt 
som rekvisit, når parret dyrker interessen for 
rollespil.

Ejnar og Mia gør sig ikke i engangsknald. Po-
tentielle, nuværende og tidligere partnere ind-
går i parrets vennekreds, derfor kender de hin-
andens partnere.

»For os er det bare venner, vi har intimitet 
og gode oplevelser med,« understreger Ejnar.

Spørger man, hvorfor de har lyst til at have 
sex med og date andre, lyder svaret: »Vi elsker 
flirten og forførelsen.« 

Nogle gange rotter de sig sammen og forfø-
rer i fællesskab, andre gange ser de til, mens 
den anden kører på.

Og så er det trygt at blive valgt til som den 
bedste af alle muligheder.

»Det er en langt større tryghed for mig, at 
Mia har muligheden for at tage det hele og væl-
ger mig til, end hvis hendes holdning i prin-
cippet kunne være skiftet, når hun så noget 
bedre, men bare ikke kunne tillade sig at væl-
ge det,« siger Ejnar.

»Når jeg er sammen med andre, kommer 
jeg hjem og elsker Ejnar endnu mere. Og væl-
ger ham endnu mere til og ved helt sikkert, at 
det er ham, jeg skal have børn med og bo med. 
Men jeg ville heller ikke vælge de andre fra,« 
siger Mia.

Af og til kommer følelser i klemme. Særligt 
i starten af forholdet arbejdede Mia og Ejnar 
sig gennem jalousi og usikkerhed. Det meste 
forsvandt, da de aftalte at være hinandens pri-
mære partner. De har haft en oplevelse, hvor 
tredjepersonen drømte om et monogamt for-
hold og endte ulykkelig og såret. Klog af skade 
sikrer parret nu altid, at potentielle flirts ken-
der relationens præmis.

»Før det overhovedet udvikler sig, gør vi 
det klart, at vi har en partner, som er vores pri-
mære og ikke står til at true,« fortæller Ejnar.

Ikke en lappeløsning
En af de danskere, der ved allermest om ikke-
monogame parforhold, er sexolog, journalist 
og forfatter Sara Skaarup. Hun har skrevet en 
bog om emnet, er selv i et åbent forhold og tje-
ner sit levebrød ved at holde foredrag og råd-
give par om det.

De senere år har hun oplevet en stigende 
interesse for konsultationer og foredrag.

»Det bliver sværere og sværere at lukke øj-
nene for, at der i vores gamle konstruktion er 
noget, som ikke virker for mange mennesker. 
Vi siger, at vi vil den eneste ene, men vi kan 
ikke få det til at fungere. Der er for mig at se et 
stigende ønske om at finde en konstruktion, 
vi kan leve op til, så vi ikke skal gå rundt og 
føle os som skyldnere,« siger hun.

Sexolog og parterapeut Maj Wismann mø-
der af og til par, der er nysgerrige på det åbne 
parforhold. Hun påpeger altid, at det ikke er 
en lappeløsning på et problematisk forhold.

»Den almene dansker har måske ikke helt 
indblik i, hvad det betyder følelsesmæssigt at 
åbne parforholdet. Hvis vi gør det, fordi vi ik-
ke har noget sexliv, og min mand lige pludse-
lig har fantastisk sex med en anden, hvad gør 
det så ved min og min mands relation,« spør-
ger Maj Wismann retorisk.

Det er Sara Skaarup enig i. 
»At åbne parforholdet redder intet i sig selv, 

punktum.«
Derfor er det ikke en god idé per definition. 

Men det er bedre end utroskab, og det tvinger 
parrene til at definere forholdets grænser.

»Mange tænker, at det åbne parforhold er 
grænseløst, men det er det ikke. Grænsen  
sidder bare en lille smule forskudt. De fleste 
åbne parforhold, jeg kender til, har en meget 
stærk fornemmelse af intimitet og tosomhed. 
Ellers kan det nemt udtømme parforholdet, 
at der kommer andre indover,« siger Sara  
Skaarup.

For Ejnars og Mias vedkommende vender 
de utroskab på hovedet.

»Hvis man er gift i en kirke, er man utro, 
hvis man har sex med en anden eller har fø-
lelser for en anden, fordi det er indeholdt i det 
løfte, man har givet hinanden,« siger Mia:

»Vores løfte er noget andet. Vi har ikke  
lovet, at vi aldrig skal have sex med andre. Det 
ville nok mere være utroskab for os, hvis jeg 
begyndte at se Game of Thrones med en  
anden person. For det er vores ting. Hvis jeg 
så det med en af mine dates, før jeg så det  
med Ejnar, ville han nok føle sig utroligt  
såret.«

Når der kommer børn til, vil Mia og Ejnar 
være åbne omkring mors og fars parforhold.

»De skal vide, hvordan det forholder sig – at 
det ikke nødvendigvis er sådan alle andre har 
det, men vi vil give dem ordforrådet til at tale 
om det, uden de andre børn i børnehaven kom-
mer til at tro, at mor er far utro,« siger Mia.

Ikke nogen pakkeløsninger
Har Ejnar og Mia fundet en fremtidssikret for-
mel på parforholdet? Spørger man fremtids-
forsker Liselotte Lyngsø fra konsulentbureau-
et Future Navigator, vil fremtiden byde på fle-
re par som Mia og Ejnar.

»Alle andre steder i livet sammensætter de 
unge tingene selv. De er vant til at sammen-
sætte deres musik, omgangskreds, hobby og 
karriere. Det ville være meget underligt, hvis 
parforholdet var det eneste, der ikke var til 
debat, men skulle køre efter én opskrift,« siger 
hun.

Når vi mødes over middagsbordet eller til 
fest, kommer vi til at spørge hinanden: Hvad 
slags parforhold har I? Hvad må I?

»Det er en generation, der selv beslutter sig 
for, hvad der passer til dem. Der er ikke læn-
gere nogen pakkeløsninger,« forklarer Lise-
lotte Lyngsø.

Ejnar og Mia mener selv, at de har fundet 
en løsning, der virker for dem. Men det kræ-
ver tid og megen snak at få et åbent forhold til 
at flyde.

»Så snart, der er et problem, tager vi det op. 
Ellers ville det ikke fungere,« siger Mia.

Gevinsten er, at man bliver bedre til at bede 
om hjælp eller sige højt, hvis følelserne tryk-
ker, mener hun.

»Jeg tror langt hen ad vejen, at det ikke er 
at være monogam, der er problemet i et mo-
nogamt forhold, men at man ikke snakker med 
hinanden. Det er også derfor, parterapeuter 
findes, for så får parret en at tale igennem. Men 
i virkeligheden burde man bare tale mere med 
hinanden.«

I tandbørsteholderen på Mias 
og Ejnars badeværelse står 
fire tandbørster – to tilhører 
Mia og Ejnar. Den ene 
tandbørste tilhører en 
veninde, som overnattede 
jævnligt hos parret i sommer. 
Hun endte dog aldrig som en 
flirt. Den anden tandbørste 
har en af parrets dates brugt, 
da hun glemte sin egen.
Foto: Ida Marie Odgaard

Åbne ægteskaber

6 procent

er enten helt 
enig eller delvis 
enig i, at de har 
overvejet at få 
ere partnere 
end deres egen.

14 procent

er helt enig eller 
delvis enig i, at de 
tror, at skilsmisse 
kan undgås, hvis 
parforholdet 
åbnes op.

23procent

svarer ja til, at de 
har været deres 
partner utro.

TNS Gallups undersøgelse er gennemført 
16.–21.12.2016 og er baseret på GallupForum 
webinterview med 1.037 repræsentativt udvalgte 
vælgere landet over på 18 år eller derover.

48,7

Skilsmisse-
procent i 2015:
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