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Kvinder multitasker
med karriere og
børn … og utroskab!
JEG ER BEKYMRET. For mænd. Og
for kvinder. Og for familier. Og
for fremtiden. Men måske mest
af alt for børnene. Jeg har fået
snitterne i en – for mig – ny viden, som på mange måder har
rystet mig. Det handler om utroskab. Om kvinders utroskab!
I forbindelse med et bog-projekt, jeg har kørende, talte jeg i
denne uge med en meget dygtig
psykolog om ægteskabet. Vi kom
omkring de brudte ægteskaber
og især om de urealistiske forventninger, de fleste af os har til
vores parforhold.
DET VAR VIRKELIG interessant, og
min interesse blev især skærpet,
da hun gav mig et lille historisk
perspektiv i forhold til utroskab
og ægteskab.
I flere generationer har det at
være utro klæbet sig fast til
manden. Hvis en part var utro i
et forhold, så var det 100 procent
sikkert altid manden.
Manden var på forretningsrejser og kunne dyrke andre kvinder i fred, og sømanden havde en
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kvinde i hver
havn. Monogami var ikke realistisk, og det
var helt
normalt, at
det var sådan. Og
kvinden
fandt sig i det,
for hun var jo
afhængig af mandens penge.

PSYKOLOGEN FORTALTE om
alle de par, hun har i sin praksis.
Par, som går i terapi for at redde
deres forhold, og par, som går i
terapi for at komme ud af deres
forhold på bedste vis.
Og så nævner hun, at kvinder
langt hyppigere end tidligere er
deres mænd utro. Bum.
Vi er simpelt hen vidne til en
sand omvæltning her. Nu er det
kvinderne, der har brug for en
ventil for at klare hverdagen.
Både mænd og kvinder søger
det, de ikke får hjemme, og psy-

somhed. Eller hvad?
For så støder jeg på en
artikel om en undersøgelse udarbejdet af den amerikanske professor i psykologi ved University of
California Sonja Lyobomirsky,
som bl.a. har forsket i lykke. Og
jeg synes simpelt hen, at hendes
resultater er helt vilde.
Hun fortæller, at kvinderne i
højere grad end mændene begynder at kede sig, OG at mændene
har lettere ved at være sammen
med den samme kvinde i lang
tid. Hvad for noget, siger jeg?
For har det ikke altid været

Kvinder er langt oftere end tidligere deres mænd utro, og de har langt nemmere ved at have affærer
kørende. MODELFOTO: COLOURBOX

mændenes undskyldning for
utroskab – at de kedede sig
hjemme, fordi kvinderne var
for optagede af børnene og desuden ikke havde samme sexdrive som mændene?
MÆNDENES UTROSKAB blev
nærmest undskyldt med en naturlig forskel på mænds og
kvinders sexlyst. Men den går
altså ikke længere, kære
mænd.
Lyobomirsky siger simpelt
hen, at når den første forelskelse har lagt sig, så begynder
kvinderne at kede sig med
mændene. Og når jeg så sammenstiller det med, hvad psykologen fortalte mig om, at
kvinder har langt nemmere
ved at have affærer kørende
ved siden af deres ægteskab, så
bliver jeg ærlig talt lidt bekymret.
Vi multitasker med karriere,
børn og altså også med mænd
og elskere. Det er sgu da
skræmmende, eller også er det
bare det moderne liv?
Er det naivt at tro, at mænd
og kvinder kan være sammen i
evigheder uden at træde ved siden og have et lille sidespring?
Måske.
OG SER VI PÅ den stigende skilsmisse-tendens, så giver det hele
meget god mening, for her fortalte psykologen, at de moderne karrierekvinder trives fint
med at være skilt, for så kan de
få det bedste fra begge verdener: En uge som MOR og en
uge, hvor man kan drøne karriere, fester, veninder og ikke
mindst få afløb for trangen til
variation i seksuelle partnere.
Jeg ved ikke med jer, men jeg
skal lige omstille mig efter det
her. Nu får mændene da i den
grad smagt den medicin, de har
budt kvinderne gennem generationer.
’Nej skat, det er ikke, fordi
jeg har hovedpine, og det er ikke, fordi jeg er træt efter en
lang dag med arbejde, børn og
vasketøj. Det er, fordi jeg røvkeder mig i sengen med dig – jeg
vil have overraskelser og variation’. Av for pokker.
Jeg får lyst til at kysse min
mand og sige til ham, at han er
perfekt – præcis som han er.
Uden variationer og uden overraskelser … eller måske gerne
med en lille smule overraskelse
… bare en gang imellem!

TRE MEDIESTUNTS
Helen Hunt i H&M
Det er jo helt crazy, det her. Ved den
netop overståede Oscar-uddeling
mødte Hollywood-skuespilleren Helen Hunt op i en lang, kongeblå sag.
Og den var fra H&M!! Se lige alverdens modekommentatorer gå i selvsving over hendes valg – heldigvis
var den ’blødt op’ med juveler for
700.000 kr.

Nul porno til Island
Så skal Island re-brandes
– vi skal ikke længere forbinde
øen med finanskrise og Baugur
Group. Næ, ikke nok med at pornoblade og stripklubber er forbudt, nu vil indenrigsministeren
også forbyde internet-porno.
Arbejdsløshed og stor gæld og
nu ingen porno – øv bøv, Island!

Fri adgang til skydevåben
Det virker jo både desperat og
som et oplagt mediestunt, når
Liberal Alliances Ungdom vil
liberalisere våbenloven og
dermed give os danskere ret til
at have skydevåben i hjemmet.
Synes de mon, at Joachim B.
Olsen får al opmærksomheden?

Ild i egyptisk
politistation
Demonstranter i Egypten har sat ild til en politistation i havnebyen
Port Said, oplyser Egyptens indenrigsminister.
De voldsomme demonstrationer finder sted,
mens USA’s udenrigsminister, John Kerry, er på
besøg i landet. Kerry
skal blandt andet mødes
med Egyptens islamistiske præsident, Mohamed
Mursi, samt andre politiske grupper, erhvervsledere og aktivister.

Aquino til klan:
Overgiv jer
Filippinernes præsident
Benigno Aquino opfordrede i går en muslimsk
klan på ca. 200 medlemmer, der i fredags var i
ildkamp med myndighederne i Malaysia, til at
give op. Klanen, der er
hjemmehørende på den
filippinske ø Mindanao,
gik for tre uger siden i
land i den malaysiske
stat Sabah og besatte jorder, som de ud fra 1800tals dokumenter hævder,
tilhører dem. I fredags
blev 14 af dem dræbt i
ildkampen med malaysisk politi. FOTO: AP

Februars frost har udskudt pollensæsonen,
men nu er de små pollen her. Tallene viser
pollental på tre for elletræer og én for hassel.
Hvor slem sæsonen bliver, kommer helt an på
vejret. En varm og solrig
sommer giver mest pollen, men en omgang
mere med frost godt
kan give et nemmere
forår for allergikerne, siger Astma- og Allergiforbundet.

Mand sigtet for
bigballe-brand
En gårdejer på Haderslev-egnen sigtes nu for
overtrædelse af brandlovgivningen, fordi han i
aftes ikke sikrede sig, at
en brand var ordentligt
slukket, skriver jv.dk.
Her havde man været i
gang med at brænde nogle bigballer af, og senere
blussede ilden op igen.
Der skete ingen materiel
skade, og ingen dyr eller
mennesker kom noget
til. Gårdejeren vil sandsynligvis få bøde.

