ukens dilemma utroskap
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Etter at moren din dør, finner du
kjærlighetsbrev som viser at hun har
hatt et forhold til en annen
mann. Faren din vet
ingenting. Forteller du
ham om din mors
hemmelighet?
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– dette er virkelig et dilemma.
Hvordan vet jeg at faren min ikke
vet? Hvordan vet jeg at ikke han var
ment å finne brevene? Er jeg ikke
min fars sønn? Her er det mye som
påvirker vurderingene. Generelt er
det jo bare leit å såre folk med informasjon de ikke trenger. Samtidig er
det kanskje slik at forholdet til faren
min vil påvirkes av at jeg vet noe
han ikke vet, og fortjener ikke han å
få vite «sannheten»? Og hva om han
senere oppdager det likevel? Og hva
om han oppdager at jeg har visst om
det? Jeg har ikke noe svar. Jeg vet
ikke hva jeg ville ha gjort. Sannsynligvis ville jeg derfor
utsatt å gjøre noe.
Det er jo typisk
menneskelig. Vi
vil som regel ikke
være den som
aktivt sårer noen.
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– Her følte jeg øyeblikkelig
at det eneste rette var å ta
tyren ved hornene.
Jeg måtte faktisk ringe mamma og
spørre «har du hatt et forhold til en
annen mann, og vil jeg finne kjærlighetsbrev som viser dette etter
din død?». Det hadde hun heldigvis
ikke. Puh! Jeg vet ikke helt hvordan
jeg ville reagert, det kommer vel litt
an på hvem det var. Om det var naboen eller Jonas Gahr Støre, liksom.
Det første: litt ubekvemt. Det andre:
KULT! Men jeg ville aldri fortalt det
til pappa. Han er ikke så glad i sånne
følelsesmessig utfordrende dilemmaer. Liker bedre å rydde i garasjen og beskjære epletreet og
sånn. Å vite i akkurat hvilken
gate ting ligger, og hva
folk heter til etternavn.
Det er best slik.
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– Hemmeligheter vi er redde
for at andre skal få vite, er
tunge å bære.
Likevel har min mor valgt, ikke bare
å bære hemmeligheten, hun har
også opprettholdt kjærlighetsforholdet og spart på brevene fra elskeren, eller var det en elskerinne? Hun
har lagt igjen spor, en bunke med
brev, og hun har plassert dem slik at
nettopp jeg skulle finne dem. Hva
ville hun at jeg skulle gjøre? Min far
skal i alle fall ikke innvies. Han vil
vel ikke ha utbytte av å vite at kvinnen han delte livet med, og som han
nå sørger over, hadde en del av livet
som hun ikke delte med ham? Jeg
ville gjemt mors brev, grublet over
dem, ventilert om jeg ville kontaktet
den ukjente, som vel også sørget, så
ville jeg brent dem.

dette mener
leserne

i en avstemning på
nettet har vi spurt leserne hva de ville gjort
dersom de sto overfor
ukens dilemma. De
8600 stemmene
fordelte seg slik:

86,9 %
ville ikke ha fortalt
noe.

13 %

ville ha røpet
hemmeligheten.
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