VARMT BLOD
Måtte du fejre valentinsdag alene? Måske skulle du tage på ferie

Vi scorer på ferien
JOSEPHINE V.V. JOHANSEN
Solen står højt på himlen, hvidvinen er tilpas kølig, og humøret er
højt. Stemningen er anderledes
end normalt, og muligheden for
en god ferieflirt er stor. To store
brune øjne kigger betagende på
dig, og du ved med dig selv, at
Amors pil har ramt.
Genkender du scenariet, og har
du oplevet noget lignende, så er
du en af de 20 pct. danskere, der
har haft en ferieromance. For
ifølge en ny undersøgelse, foretaget af Epinion for Expedia, har
hver femte dansker haft en ferieromance.
Hver tiende har endda mødt en
kommende kæreste på en udlandsrejse, viser undersøgelsen.
Og det er et resultat, som giver
god mening for coach og parterapeut Kasper Thormod Larsen:
– Når vi er på ferie, er vi mere
åbne, positive og modtagelige. Vi
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lægger hverdagens travlhed,
stress og spændinger bag os og
indstiller os på at slappe af, nyde,
have det godt og gå på opdagelse.
Vi får en masse overskud. Overskud til os selv, overskud til at være positive og modtagelige og
overskud til at være sammen
med andre og hygge os med dem.
Det giver mulighed for kontakt,
hvor nogle udvikler sig til venskaber og andre til intime forhold, siger han.

Det, at vi
generelt har det
bedre på ferier, gør, at
vi ofte ser bedre ud
Men det er ikke kun vores sind,
der bliver påvirket af pausen fra
hverdagen, mener Kasper Thormod Larsen:
– Det, at vi generelt har det bed-
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re på ferier, gør, at vi ofte ser bedre ud. Når vi eksempelvis er
stressede derhjemme over arbejdets ræs, kommer vi nemt til at
virke korte for hovedet, indesluttede eller måske endda afvisende.
Men når vi er på ferie og får god
mad, vin, lys og luft, slapper vi af
og udstråler mere positivitet og
åbenhed – på den måde inviterer
vi til kontakt.

Menneskets natur
Det er særligt det kvindelige køn,
der har haft en ferieflirt. Hele 25
pct. af danske kvinder har haft en
ferieromance, mens 15 pct. af de
danske mænd har prøvet det samme, ifølge undersøgelsen. Kasper
Thormod Larsen mener, at det
ligger til menneskets natur:
– Vores natur fortæller os, at
kvinder er mere tilbagelænede
og modtagelige, hvor mænd er
mere udadrettet og handlingsorienterede. Men at søge kontakt til

Varmt vejr – varmt blod.
Når vi danskere er på ferie, er vi pludselig ikke
så reserverede længere.

andre ligger i vores natur, hvad
end vi er mænd eller kvinder, siger han.

Større forventninger
En ferie kan være en oplagt mulighed for en god flirt, men forventningerne stopper i manges
tilfælde ikke ved en ferieflirt.
Knap hver tredje single er nemlig på udkig efter deres livs kærlighed på ferien, og en tiendedel
har fundet deres kæreste på et udlandsophold, ifølge undersøgelsen fra Epinion.
Har Amors pil først ramt, er
der til gengæld næsten ingen
grænser for, hvor langt danskerne vil rejse for deres udkårne. I
undersøgelsen svarer 21 pct., at
de er villige til at rejse i ti timer
for at besøge deres elskede, mens
hele 27 pct. svarer, at de vil rejse
helt til Mars.
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FAKTA
 20 pct. har haft
en ferieromance
(15 pct. mænd,
25 pct. kvinder)
 9 pct. har mødt
nogen, hvilket har
ført til et længerevarende forhold
(10 pct. mænd,
8 pct. kvinder)
 27 pct. vil rejse til
Mars for deres udkårne (24 pct.
mænd, 31 pct. kvinder)
 21 pct. vil rejse mere end 10 timer for
deres udkårne
(22 pct. mænd,
21 pct. kvinder)
 1 pct. af de danske
mænd og 0 pct. af
kvinderne har haft
sex på flyet.

