
Gift ved første blik: Består parrene
Ikea-testen?
Sexolog Line Bassøe forklarer, hvorfor jeres først skænderi handlede om et
svenskproduceret sofabord.

kl. 16:21

(#)

Ikeas har fået ry for at være den ultimative prøve for parforholdet. Se spottet
for næste afsnit af Gift Ved Første Blik. Klik på play.

Af Hans Christian Kromann (mailto:hkro@dr.dk)

Festen er overstået, bryllupsrejsen er slut og nu melder hverdagen sig for alvor for de tre
par, som sagde ja til at gifte sig uden at have mødt hinanden før i serien 'Gift ved første
blik'.

I aftenens afsnit, der bliver vist på DR3, flytter de tre par sammen, og for to af parrene
betyder det, at de skal på den obligatoriske tur til Ikea for at købe nye møbler. Et ritual,
som er berygtet for at kunne tvinge selv det mest solide parforhold knæ.

LÆS OGSÅ Præsten: Kan vi finde en anden vej end den erotiske? (/Nyheder/Kultur

/Medier/2013/09/18/150538.htm)

For Mie og Simon, der er taget i Ikea for at købe en ny seng, ender seancen da også med,



at Mie erkender, at hun åbenbart er en "Ikea bitch".

Vi vil ikke gå på kompromis

At en af parforholdets ultimative prøvelser ligger på lur mellem tv-borde og reolsystemer
er ikke helt tilfældigt, mener sexolog og parterapeut Line Bassøe. For kogt ind til benet
handler en tur til Ikea om kompromiser, og de kan være svære i moderne forhold.

- Mange lever i dag hver deres singleliv i forholdet, hvor man ikke skal på kompromis.
Men her skal man finde en løsning. Man kan jo ikke have to stuer med forskellige møbler,
så det skal fungere, siger Line Bassøe.

LÆS OGSÅ Sådan testede psykologen de giftelystne (/Nyheder/Levnu/Sexogparforhold

/Artikler/2013/0910200516.htm)

Ikeas kombination af lave priser og store varehuse med snørklede gange gør heller ikke
tingene bedre.

- Det drejer sig ikke om en sofa til flere hundredetusinde kroner, så man behøver jo ikke
tænke lang tid over det. Man vil bare have det overstået, for man orker ikke at skulle
igennem hele butikken igen på et andet tidspunkt.

Blive enige hjemmefra

Hvis man vil undgå et ophedet skænderi midt i lampeafdelingen anbefaler Line Bassøe, at
man forsøger at afstemme forventning og ønsker hjemmefra.

- Man skal snakke det mere igennem derhjemme, så man har en forståelse for, hvorfor
den anden vil have tre stole og ikke en sofa. Så bliver man også mere målrettet og
begynder ikke at kigge efter noget helt tredje.

LÆS OGSÅ - Ved arrangerede ægteskaber ser du frem til suset (/Nyheder/Kultur

/Medier/2013/09/18/120118.htm)

Og selv om det måske kan virke skræmmende, må man for alt i verden ikke springe den
fælles indkøbstur over.

- Det er en meget god prøvelse, og ikke noget man bør undgå. De fleste synes også, at det
er okay bagefter, for ingen har jo rigtig tålmodighed til det alligevel.

Svært at flytte sammen

For de tre par i 'Gift ved første blik' er turen til Ikea dog kun starten på deres
udfordringer. I forvejen kan det nemlig være en prøvelse i sig selv at flytte sammen, og
det bliver kun værre, når parrene ikke er nyforelskede.



- De skal først til at lære hinanden at kende. Så på fire uger skal de både finde ud af, om
kemien er der, og om de vil blive ved med at bo sammen.

Se spottet for fjerde afsnit af 'Gift ved første blik' i videoen i toppen af artiklen.
Udsendelsen bliver vist på DR3 i aften kl.21.20.
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 (/Nyheder/Levnu/Dinkrop/Artikler

/2013/0925112800.htm) Frikadelle-opskriften giver os for mange kalorier (/Nyheder/Levnu

/Dinkrop/Artikler/2013/0925112800.htm) kl. 14:20

1.

 (/Nyheder/Levnu/Boern/Artikler

/2013/Husk+at+give+deleborrn+en+plads+i+flokken.htm) Husk at give delebørn en plads i
flokken (/Nyheder/Levnu/Boern/Artikler/2013/Husk+at+give+deleborrn+en+plads+i+flokken.htm)

kl. 10:59

2.

 (/Nyheder/Levnu/Godmad/Artikler/2013/Her+er+der+ogsaa+masser+af+omega+3.htm)

Her er der også masser af omega-3 (/Nyheder/Levnu/Godmad/Artikler

/2013/Her+er+der+ogsaa+masser+af+omega+3.htm) kl. 06:04

3.

Sex og parforhold seneste nyt

Gift ved første blik: Består parrene Ikea-testen? (/Nyheder/Levnu/Sexogparforhold/Artikler

/2013/151855.htm) kl. 16:21
1.

Gør det skægt at bruge kondom (/Nyheder/Levnu/Sexogparforhold/Artikler

/2013/0911095900.htm) 12. Sep. 2013 kl. 10:16
2.

Sådan testede psykologen de giftelystne (/Nyheder/Levnu/Sexogparforhold/Artikler

/2013/0910200516.htm) 11. Sep. 2013 kl. 10:05
3.

Skift konflikt ud med positive oplevelser (/Nyheder/Levnu/Sexogparforhold/ekspert

/2013/0902120923.htm) 09. Sep. 2013 kl. 07:12
4.


