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MA IKKE VÆRE JALOUX".
I
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Moselovens sjette bud. "Du m~ ikke bedrive hor" er godt p~ vej til
I
j'
""~"ll.)' at ,blive erstattet af et nyt:"Du m~ ikke være ja1oIJx". Det sker
------ i det hellige frigørelses navn. Først troede man, at frigørelsens ideo-!
, I
10gii, der ophævede moralens snærende bånd, ville bringe lykken,
l
i
f01di enhver kunne følge sine lyster. Senere viste det sig, at
I
medaljen
havde en bagside, nemlig jalousien. For at undgå at fr' eds·
I
budskabet blev skæmmet af denne negative konsekvens, kritiserede og
sk~ldbe1astedp. man i stedet jalousien med henvisni~ til, at fø~e1se~
udslPran g af en tarvelig besiddertrang.
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De Istak1er, der fortsat pines 'af jalousiens gnavende orm, tør ikke
være den bekendt og prøver at skjule den for sig selv og andre. Det
er så meget mere uheldigt, som der bag den pinagtige tilstand kan ligge'
.
l
flere forskellige menneskelige konflikter gemt. Hvis følelserne ikke
få lov til at komme op til overfladen, kan konflikterne heller ikke
be,rbejdes, de vil derfor fortsat plage deres bærer og give anledning
till fejl udviklinger og psykiske lidelser.

:J:.: Den

indbildte skinsyge.
Jalousi er andet end den direkte følge af, at den elskede foretrækker .
en anden fremfor en selv. Den er hYJ>r:>tg1_g,rLjndbtl~t$y.g~•. der opstår /il!
0.l'A.,,~~~b_~_g~~Undaf_e_Lstndrfgt samspil 'mel1emomgive1serne og den 1idend~stj
selvbillede.
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Shakespeares Othe1lo, der kvalte sin hustru Desdemona i jalousi, er
en stadig aktuel illustration af de uhyggelige følger, mindreværds
kom 1ekset kan få. Othel10 kaldtes også Moren efter den betegnelse, som
eur pæerne gav NordafrIkas befolkning, fordi han var mørklødet 
altså en afviger. Othe110s fenrik lago, onsker at hævne sig på s1n
herre, fordi denne ikke har tildelt ham en højere rang. Moren kender
sin fenriks følelser, men har tværtimod tillid til ham. Iago
kun alt for let ved at bilde Othel10 ind, at Desdemona er ham utro. i
spiller behændigt på Othe110s fo1e1ser af ikke at være god nok.
t Othe110 har udfort mange bedrifter og netop er blevet udnævnt
feltherre, ser han inderst inde sig selv som den ku10rte gæste
jder. Derfor har han svært ved at tro, at Desdemona, der ikke alene'
er ! nderdej1ig, men også ti Ihorer Venezias bedre selskab, virkelig fore

trækker ham. lagos antydninger af, at Desdemonas tilbojeligheder
for OthelIa kun var en dille og udtryk for hendes flygtige karakter,
at hun trods alt må foretrække en mand fra sine egne rækker,
finder let grobund i Othellos skrøbelige selva9telse. Derefter har
han kun øje for de hændelser, der bekræfter den vel såede mistanke,
og den vokser hurtigt vildt. Feltherren, hvis klogt og overblik
ellers har frelst ham og mange andre gennem alverdens farer, mister
sin sans for at overskue helheden, blot fordi der trykkes på hans
blade punkt.
Mange bærer rundt med en indre
lago,
der hele tiden fortæller dem,e:
..
--'
de ikke slår til eller er værdige til at blive elsket af andre.
lagoen rider sin ejermand som en mare og er altid parat til at
drage sammenligninger:"Andre kvinder har flottere ben eller barm,
de klarer flere opgaver, endda bedre end dig, tror du virkelig at
han (din elskede) bliver ved med at holde dig ud?" Tilsvarende
kan det være manden, der overbeviser sig selvom, at hun må foretrækk!
mænd, der er dygtigere, mere charmerende eller pengestærke end ham
selv. Den plagedes partner bliver idelig konfronteret med soorgs
må l e t om: " Er de a ndJ_iL- i k_ke__ ~~_(jrE!?U l t i l t age nde udma t t e l s e ove r
a-.!~_i_~_at_~ ul l_e be kræ f~e de "._p la~!.de_s_om de nne s _fort l"æU~_li ghe d
det, at partneren finder "en bedre". Langtfra altid en der
hænder
reelt er bedre, men en der er mindre usikker og selvoptagen.
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I dag er det særligt svært at undgå mindreværdsfølelse; idealerne
for mænd og kvinder skrues højere og hojere op, så flere rammes
af lidelsen. To mennesker, der holder af hinanden, kan meget vel hav!
hver sin rem af huden og derved forvikle sig ind i en kispusleg,
der ender ulykkeligt uden rimelig grund.
')
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"T y v t r or hve rm and s t j æl e r". tovvl,vc;.oH.e ~ L
Oe t-fo;b udt;--d ra g-;;:--oft;-~-;;-d en ma g i s k kra f t. Frug te n ha s te t un de r
æbleskud giver en særlig' kildrende fornemmelse, når den spises"
selvom den er hård og umoden. Den blotte tanke om at gøre det
forbudte, kan være mere tillokkende end selve handlingen. Mennesker,
hvis seksualopdragelse overvejende har formet sig som forbud og
tl"usler om straf, har som regel særlig livlige fantasier om, hvad
andre gor, og hvad de selv er blevet snydt for. Da
- -diss~~eksual-----forskrækkede har svært ved atve.dke_rtgg_ si') fantasierne som deres

g e, netop
fordi
de ~i_dli~e_r_e~erb-levet forbundet med straf,
-- ..._-"-,-,.,_.---"
ti lægger de andre de handlinger, som de selv er bange for at
-_._. __
fo e ud i livet. For de seksualforskrækkede er omverdenen spækket
m;V-t-~;~--~i, at ~;-gø-r~-hvad de ikk~-~elv tor. Hvis andre
sm'i-fe-;-;;9-t~le;- ivrigt med hinanden,er det~dt~yk for, at de har
noget af "det frække" sammen. øjenkontakt og gebærder udsættes for
samme overfortolkning. Der er en udtalt tilbojel ighed til at se
enhver form for menneskelig omgang som mættet med erotiske over
ogl undertoner. De forskrækkede forestiller sig ikke, at samværet kan
rJmme andre væsentlige kvaliteter. Ligeledes er de meget optaget af
tJnken om, at "lejl ighed gør tyve". Deres partnere har det hårdt, de er
a~tid under mistanke. Partnerne skal hele tiden stå til regnSkab for
d res garen og laden: Begrunde hvorfor de smilede til den og den,
e ler fortælle alt hvad de taler med andre om. Hvis de kommer blot
dt for sent til en aftale, 'godtages vanskelige trafikale forhold
e ler moder og arbejdsopgaver, der trak længere ud end beregnet.
i ke som troværdige årsager.
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~~Lstadighed

fårtiJ(redsstillelse på fantasiplanet ved at
spekulere på andres seksual ;tet,yfl_e_Il__2.~_lvat gare 5ig_ skyldig_j de
~yndige gerninger. De mest fo;dommende blandt seksualfantasterne
år i tilgift triumfen over at se, deres egen uskylds glorie strAle,
idet de sanker gloende kul på den formodede synders hovede.

i

Bryder de angste ud og afprøver fantasierne i virkeligheden,
."-.
resulterer det tit i en skræk for de reporesalier; deseTv ville
;a-;~--tii del t andre. Desuden bl iver det -;;-u nærl i gg
e--fo dem at
~ro. at partneren i al hemmelighed kan have gjort det samme som
e selv. Da den andens utroskab altid er mere truende end ens egen,
ordi man ikke kender dybden af den andens følelsesmæssige engagement.
orstærkes mistanken og dermed trangen til opkl~ring. Den behændige,
vis blandede følelser rummer et håb om, at den anden også har syndet.
etter mistanken mod partneren, så dennes forventede tilståelse kan fOr
til fælles tilgivelse, og straf dermed undgås.
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"At være i den andens sted".
---------------.---
Andre igen nyder at beskæftige sig med deres partners seksualliv,

I

ordi de sætter sig i partnerens sted under seksualakten. Her
kan der være tale om en kamouf1eret form for homoseksualitet og
et ~nske om at opleve ,seksualiteten i det modsatte køns rolle.
Den stærke mand far her chancen for at være den forførte kvinde, hans
kvindelige pendant kan opleve sig som den styrende og aktive oart.
ParJdoksalt
nok undgår
dagdrømmens
rolleindehav_er~_hellerikke
bebrejI
,_
__ ..,, __ ......_.-'., 
delser; bebrejdelserne beskytter nemlig fantasi~rnes forfatter mod at
Te acceptere deres ~gne tilskyndelser • .
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Utrbskabens jalousi .

, I
Det! er også anstadeligt at være jaloux, nar der foreligger utroskab.
Utroskabsbegrebet bør i nogles ajne ophæves, fordi det er udtryk
I
for en ejendomsmentalitet. S! 'nemt-elimineres fale1ser bare ikke.
Mere konstruktivt er det at legalisere fo1elserne og bruge dem
""--.- -,...
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som en slags termometer eller alarmklokke for forh5ldet mellem
pa]t:erne-,'hvori d~ opstAr. Seksuelt samvær kan have vidt forskell1ge ,
betydninger for hver af parterne, men det kan selve forholdet ogs4. I
Jalousien kan· fremfor blot at give anledning til konflikter
pa~terne imellem - bruges ·som udgangspunkt for, at de lærer hinanden
bedre at kende.
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Seksualitetens betydning for den enkelte,
/
---j - - . -- --,
. '}'FO( nogle er seksualiteten en selvstændig, sensuel nydelse, der f~ke
fOlrbindes med nogen personlig tilkny.ning til det menneske. de er
'
SJ~men med, tværtimod foretrækkes det uforpligtende samvær. Det er
e leg, hvor f~rnyelsen kommer via skiftende partnere og situationer.
E stadigt behov for at bekræfte sig selv som attraktiv og ungdomme
11g, ogs! kaldet jagtinstinktet eller panikalderen, kan ligeledes
ligge bag en fortsat sagen efter nye partnere. Trangen til at
besejre kan iøvrigt godt være sammenkædet med ønsket om at besidde.
Her vil jægeren"bvære den eneste og den bedste, derfor tAles kon·!
k~rrenter ikke~ den modsatte ende af poly/monogamispektret
:
,
befinder de mennesker sig. for hvem det seksuelle samvær er forbundet
med et inderligt tilhorsforhold til partneren, der m! besegles med
b,ade krop og sjæl og ikke kan deles med andr0"Mellem disse yderpunkter
er der naturligvis en rækk~ forskellige holdninger til de seksuelle
u1dfoldelsesmuligheder: 'IDet er iorden at have seksuelle forhold t11 andrl
I 'I '
I.....
I
h'V1S den faste partner sk!nes for viden herom, eller modsat "ærljighed
r det vigtigste·.~(Eller sidespring skal være kortvarige, s! føljelse'rne
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. bliver for intense.~Andre igen onsker flere partnere på samme
id. det være sig trekanter, partnerbytte, gruppesex eller bifile
old.~Endelig er der dem, der har forankret deres seksualitet i en
logisk eller religiøs overbevisning, hvor forskrifterne for den
e elskov også kan spænde fra total promiskuitet til trofasthed
il doden skiller.

I

Gan

på gang tager mennesker fejl af hinanden, fordi de tror, at
~nd~e tænker og foler ligesom de selv. Derfor synker Verden i grus foø
dem J der ser den seksuelle kærl i ghed 'som en af grundstenene i
.
'.
for~oldets fundament, når den letvakte partner muntrer'sig med flere.
Ti 1 ,gengæld får den letsindige synder sin sag for, 'hvis vedkommende
bliver forkastet for sin brøde, og forholdet oploses. Den, der elsker
mange, bliver kaldt henholdsvis udnyttende og overfladisk eller varm
og ~ærlig, den der holder sig til en,dybtfolende, engageret eller
kol og kedelig, alt efter hvilken overbevisning de anskues ud fra.
I
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et menneskes selvagtelse er afhængig af mange tilbedere, må det
ikk alene forstærke sine bestræbelser på at charm. endnu flere, men
,
ogs kæmpe for at genvinde det tabte, hvis en tidligere beundrer
for ader tilhængerskaren til fordel for en ny kæreHe.
H~i

Den der lader sig lede af sin tro eller sit samfundssyn,:kan ramme~
af svære indre rystelser, når realiteterne kommer i konflikt med
Ove~beviSningen.
Fortaleren for den frie kærlighed, overvældes
I
all~gevel af en blanding af usikkerhed og vrede, nAr partneren benyt
ter sig af budskabet og hengiver sig til en anden, og dynger der
ef t r sig selv til med bebrejdelser over ikke at kunne leve op til
sinf egne idealer. Diciple af monogame trosretninger hudfletter sig
sel~ med skyld og skam ved den blotte ide om forrædderfske lyster.
I
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Skinsygen som alarmklokke.
En gryende skinsyge kan være,et varsel om, at forholdet går skævt
eller slet ikke rummer kvaliteter, der gør det værd at bevare. Ved
en højere granskning viser det sig måske, at den troløse blot bevarer
tilknytningen til partneren som et bekvemt sikkerhedsnet. Arsagen
till utroskaben kan imidlertid lige så vel findes hos den bedragne,
deri omend erotisk stabil, ellers ikke viser interesse for sin partner,
men~ i stedet vier arbejde, I)ørn' eller fritidsinteresser hele sin
Opmærksomhed.
I
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Fortrængt jalousi
i

~

psykiske problemer.

JalOUSien har utvivlsomt flere afarter og årsager, end de her nævnte.
Om~nd det er ubehageligt, er det imidlertid nødvendigt at vedkende
sig følelsen, fremfor at stuve den til side som forkert. Den enkelte
må for sig selv finde ud af, hvad der er baggrunden for netop hans/hen
i
de jalousi.
Hv's skinsygen bygger på mindreværdsfølelse, kan nærmere eftertanke
hj Ipe til at eliminere den skinsyges sårbarhed overfor andres bemærk
ni gen og alt for høje krav til sig selv. Havde Othello talt med Des
demona om det, der foregik, ville han i stedet have rettet sin mis
tanke mod bagvaskerne og ikke'mod hende. Deres forhold ville være
styrket, og de kunne have stået sammen omkring konflikterne med de
andre, der var imod dem begge.

~ La'ngt sværere er det, at gribe i egen barm og acceptere, at de
'ti:lbojeligheder, man tillægger andre, i virkeligheden er ens egne.
S~er det ikke, vil forholdet til den, der udsættes for beskyld
n~ngerne, gradvist undergraves. Anklageren o~nAr intet andet end den
f lske tilfredsstillelse ved at være selvretfærdig. Derimod kan
d r gores noget ved den indbildte jalousi, hvis den lidende erkender,
b de sin angst og sine lyster. og selv tager ansvar for, hvad han/hun
v l gøre ved det. Hvad selvransagelsens endelige udfald bliver, kan
d r selvsagt ikke generaliseres om, men man undgår ihvertfald at
ø elægge et forhold ud fra falske forudsætninger.

acta.-H

Iler ikke utroskabens jaloysi er der noget patentløsning på.
E tersom partnere, der tror. de står hinanden nær, alligevel ofte
e uvidende om. hvad de gensidigt lægger vægt på i forholdet,
h ad de opfatter som trosk~b og loyalitet. og hvilken betydning de
t llægger seksualiteten, må de først prøve at få talt ud om dette.
N r de gensidige forventninger er lagt på bordet, kan parterne
forhandle og afgøre, om der er grundlag far at fortsætte eller ej.
Da menneskelige relationer løbende ændres og udvikler sig, må
de implicerede indstille sig på at fortsætte dialogen lige så læng
som de lever sammen.
,

sker det, at den ene af partnerne finder ud af, at den
arden slet ikke lever op til hans/hendes forventninger eller lige-

H~runder

I

7
nsker af opløse forholdet. Sorgen og bitterheden over den
drøm, opsluger især i begyndelsen hele den tabende parts
opmær somhed. Derefter optræder hyppigt en tomhedsfolelse, fordi
fremtldsplanerne falder fra hinanden samtidig med at illusionerne
brist r. Hvis taberen ikke vil blive hængende fast i sorgen, ml,
vedko~mende lbne op for alle livets mange andre muligheder. I
virkel'igheden prøve at indse, at i tabet ligger også en ny frihed,
$elvo det er lettere sagt end gjort.
"
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lvis jalousien benægtes i stedet for at blive accepteret som et
læsten uundgåeligt almenmenneskelig følelse vil det kun resultere
i et nyt sæt af psykiske lidelser, svarende til dem, der fulgte
:abubelæggelsen af seksu~liteten.·

. ~

Ii

'

':il> ~ ~~

yf "'~ J "

!

I

Ki rsten Boman

f~tlPJ : ~cJM.~

~ ....:.~ 4""'- ~ ~ (;...""..,{. ~

-=r ~(l.!,
~~
I'U

~ ~/~, p~ ~~~
""'t
l'itA ~ ~ "".t ~ ~ ,~"-Oct

.'.ai(

I'"

~~ c;W;&.;,.tt.-J- ~~~ ~ t~/~'~- ~~.
~ ~ l 1+1:'1 KG!:. r:.......~ o(.e.,.. ~ U ~~ .~
~~ jde-v ~ ~ ~. JJlA1. ~ )
1:~ ~ ~~ ~~~~ #~ ~.vchi(;tø...
~~ ~~~ d~ ~ ~ t4 cUM.-' J.se.., ~ ~.~ .

~ ~ v~ ~ eJ

11-"""""-

~"

"

'l{IoC-

~

.tJ - .....s M

:.w.v. I

~""-\.""",,",* ~ ~

-;; l0t-'væ

,

~ ~~

l.t~ tJ.ti-~~ ~ ~;eJ

~+

~~I

JæJA..es
.-f'

~/I
~~-4.,t\,~ ..

.

7 1
'.

t1f2-3

riIATERIALE TIL MØDE I KRITISK PSYKOLOGISK For~UM D. 2~/9. EMNE: JALOUSI.

terialet bestAr af to tekster:
skitse til forståelse af følelc;en jalouc;i. Artiklen er skrevet·
af Kirsten Boman fra IKP og er et foreløhigt udkast til videre ar~
bejde.

) En

kort gennemgang af nogle kritisk-~sykologiske begreber, som kan
bruges til at begribe jalousiens fremtr,rdcl"0c;Pormer, 'lom de f.eks.
er beskrevet af Kirsten Boman i først" tckc,t.
Teksten er sakset fra en forprøveopgave c;krevet af Dorte M. Sønder
gård og Birgitte Forchhan:uner og kan købe'~ i bogskabet (er muligvis
ikke på lager lige nu, men prøv at spørg efter den, hvis du er in
teresseret). Titel: Maria - en analyse af en konkret livshistorie
ud fra en kritisk psykologisk forst~els0.

) En

Gorl 1.1'':0 l

ys t
vi ses til mødet.

Hvis du har lyst til at læse andet omKring emnet kan Espern Krause
Jensens bog: 'Bet grønne firben" anbefales.
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