
Er kvinders utroskab et større tabu end mænds? Handler kvinders utroskab 
overhovedet om sex? Antropologiske observationer fra det virkelige liv bliver 
omsat til fiktion i bogen Utro kvinde, der udkommer 31. maj.  
 
Forfatter og antropolog Chris A. har undersøgt utroskaben som kulturelt 
fænomen; hvorfor og hvordan er kvinder i en moderne samtid utro? Utro 
kvinde er en bog om magt, køn, ligestilling og søgen efter mening og 
identitet.  
 
Chris A. har lavet feltarbejde blandt backpackere i Mellemamerika, 
stamgæster på sprit-ruten Faaborg-Gelting Færgen, i et katastrofeområde 
i Mozambique og blandt lastbilchauffører, sømænd og prostituerede 
i Georgien. Bogens fortællinger og karakterer er frit baseret på 
feltobservationer fra de nordiske lande. 
 
Gennem sine fortællinger viser bogen nogle af utroskabens mange ansigter. 
Vi møder blandt andre Signe, som skal giftes, Sanne, der har mistet sit ufødte 
barn, og Liv, som har mistet al lyst til sex med sin kæreste. Vi følger også 
Anna, som lever i to verdener med to mennesker, hun elsker.  
 
“Det er fortællinger, vi sjældent hører, fordi kvinders utroskab, selv i vores 
del af verden, stadig er dybt tabuiseret,” siger forfatteren. 
 
Hun fortæller, at bogen kan læses af alle – både mænd og kvinder – som 
gerne vil have et indblik i utroskabens væsen. Hun håber, Utro kvinde kan 
give et nyt perspektiv på emnet, som hun selv har ledt forgæves efter i nyere 
litteratur:  
 
”Lige siden jeg for første gang oplevede utroskaben på egen krop, har jeg 
savnet en bog, jeg kunne spejle mig i. Fortællinger fra min egen samtid og 
kulturhistorie. Den eksisterede ikke. Jeg håber, at mennesker som har haft 
utroskab, afhængighed, tab, sorg og vildt begær inde på livet, kan bruge 
bogen til at sætte deres egne oplevelser i perspektiv,” siger Chris A. 
 
Redaktør Louise Amalie Juul siger: ”Utro kvinde er en aktuel bog, der 
provokerer. Den er relevant, og sætter problematikker om utroskab, 
kvindefrigørelse og selvopfattelse op på nye måder. Forfatteren dømmer ikke, 
men lader læseren danne sin egen mening. Samtidig er bogen fyldt med små 
samtidspolitiske stikpiller og absurditeter, der giver stof til eftertanke.” 
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