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På døren står et bud med en stor
pappeske. Ektemannen til Elin Sabel
(41) forstår ingenting.

– Det må være feil, vi har ikke
bestilt noen ting, gjentar Kim
Sabel (36) for tredje gang.

Mannen med pakken insiste-
rer, han mener bestemt at han
har kommet riktig. Elin har hørt
hele samtalen fra stuen, og kom-
mer inn i gangen.

– Ehh. Jeg tror kanskje den er
til meg, jeg.

Den sorte Marc Jacobs-vesken
var mye billigere på nettet, og
med den lave dollarkursen ble
det i sum et røverkjøp. Så klas-
sisk, den vil holde i mange år!
Slike ting hadde Elin fortalt seg
selv. Hun hadde planlagt å holde
mannen utenfor sin siste in-
vestering. Nå stod hun der og var
avslørt. Kim lo. Dette var ikke
første gang.

– Jeg visste at det egentlig var
noe jeg ikke burde kjøpe. Men så
vil man jo gjerne holde seg litt
oppdatert og føle seg fin, for-
klarer Elin. 

Økonomisk hemmelighold
for partneren, smått og stort, er
vanligere enn vi tror.

– Når man ikke orker å ta
forhandlingene knyttet til øko-
nomi, kan man ty til å skjule eget
forbruk. Man tenker: Dette kom-
mer partneren min til å reagere
på. La oss ikke ødelegge alt det
fine. Man lyver ikke direkte. Man
tier, sier Odd Arne Tjersland,
professor i psykologi.

Økonomi er et uromantisk
tema i parforhold.

– Derfor er det noe man lett

skyver til side. Hva er fellesøko-
nomien, og hva disponerer jeg på
egenhånd? Det kan gi alt fra
unødvendige gnisninger til skils-
misse, sier Tjersland.

– For 50 år siden delte par
ofte økonomi. I dag har man ofte
hver sin inntekt, hver sin konto.
Da er det også lettere å si: «Dette
er mine penger», sier samliv-
sterapeut og høgskolelektor Stein
Hardeng.

Hjemme hos Elin og Kim
Sabel på Blommenholm ble es-

ken med designvesken stående på
bordet, uåpnet. Kim André sa
ingenting. Etter noen timer tok
Elin esken diskret med seg opp
på rommet, pakket den ut, gjemte
emballasjen. Uten å snakke så
mye om det, ble vesken tatt i
bruk.

– Han er jo så snill, så han
velger ofte å se gjennom fingrene
med det. Men det hender at han
blir litt irritert også. Han er den
fornuftige, flinke og nøkterne,
mens jeg kan si «dette må vi ta
oss råd til!» sier Elin.

HEMMELIG
LUKSUS: Selv om
det aldri er de store
kranglene hjemme på
Blommenholm, kan
økonomi være et
sårbart tema. – Han er
mye flinkere enn meg
økonomisk. Jeg er mer
hodeløs, innrømmer
Elin Sabel. Marc Jacobs-
vesken ble bestilt fra
USA – men ekte-
mannen Kim André
oppdaget det hemmeli-
ge kjøpet.
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me på småbruket på Løten ventet
kona Aina og to små barn. +Over
mange år hadde Thomas dratt
kredittkortet dersom det var noe
han ønsket seg. Nå sto han der,
med en kredittgjeld han ikke
klarte å håndtere. Telefonen
ringte til alle døgnets tider: sam-
taler fra kreditorer som ville ha
pengene sine.

– Tilgangen på penger hadde
vært altfor lett. I visse banker er
det bare å underskrive et ferdig
utfylt skjema, og krysse av for
hvor mye kreditt du ønsker,
forteller Thomas.

Han gjemte bort regningene.
Og sa ingenting til Aina.

– Jeg løy om alt. Jeg kunne
tenke: «Dette fikser jeg senere»,
og sa at regningene var betalt,
forteller Thomas.

Han ønsket å skåne kona.
– Skammen er det aller verste.
Om Aina tok opp pengespørs-

mål, reagerte Thomas med sinne.
– Jeg var så langt nede at jeg

på et tidspunkt vurderte om det
var noe vits i noen ting.

Det har gått tre år nå. Thomas
meldte seg i 2008 på «Luksus-
fellen» på TV3. I dag er ekteparet

inne i en gjeldsordning, forbruket
er kraftig redusert.

– Det har vært en hard kamp,
men nå har vi så vi klarer oss. Og
vi kommuniserer sammen på en
helt annen måte.

Alvorlig økonomisk utroskap
kan være like alvorlig for for-
holdet som seksuell utroskap,
forteller professor Odd Arne
Tjersland.

– Et trygt parforhold handler
om tillit. Det handler også om å
dele informasjon om sentrale
temaer, som økonomi. Men hva

PÅ RETT VEI: –
Jeg fortalte aldri mannen
min om omfanget av
forbruket mitt. Og så
hadde han heller ingen
antenner, stakkars,
forteller Therese Nilsson.
Sammen med ekte-
mannen Rune fikk hun
orden på økonomien i
«Luksusfellen» på TV3.

Jo mindre
man snakker
om det, jo
mindre
eksisterer det
på et vis.
Økonomi er
et ubehagelig
tema.

Therese Nilsson


