Sexolog Vivi Hollænder:

Dobbeltrollen er ældgammel

D

u smører børnenes madpakker og
tørrer støv af i stuen, så alt er klar
til han kommer hjem. Så skal du
lige nå at barbare ben – og missen også, for det synes han er så frækt. Så går
døren, og han har han sin mor med, som han
lige har mødt på gaden. Der står du i sorte
blonder og indkasserer skamfuldt hans beklemte blik.
Har du også prøvet at føle dig splittet –
imellem den pæne pige og den beskidte tøs,
som han også gerne vil ha’? Så er du ikke
alene, og det er i dén grad gammelt stof, vi
slæber med os her.

Her stammer normerne fra
– Selv om vi i dag accepterer seksuelt aktive
kvinder, trives nogle af de gamle ideer som
dobbeltmoralske fordomme stadig. De tages
nærmest som naturlove, fortæller sexolog
Vivi Hollænder.
– Det skyldes blandt andet, at faderskab
for flere tusind år tilbage altid var mere tvivlsomt, end det var i dag. Mens en kvinde altid vidste, at det barn hun fødte, var hendes
afkom, kunne mænd ikke være helt så sikre.
Løsningen på det blev kontrol af kvindens
seksualitet, fortæller Vivi Hollænder.
Op gennem historien er alle midler taget i
brug, især religioner har taget denne opgave
alvorligt. Liderlige kvinder var en trussel
mod samfundsordenen. De lokkede mænd i
fordærv, og de var ikke egnede som anstændige og gode hustruer.

Den beskidte kvinde
Helt op i middelalderen blev kvinder anset
som mere liderlige end mænd, og derfor
skulle de holdes nede, tugtes, tildækkes og
kontrolleres.
– Satan havde bolig i kvindekroppen, som
fristede mænd til utugt. Kvindens jomfruelighed ved ægteskabet fik stor betydning.
Det var mandens sikkerhed for, at der ikke
havde været andre før ham – og at hendes
lyster ikke havde ledt hende til utugt.
Kvinder kontrollerede også kvinder. Mødre
opdrog deres døtre til dydighed og afholdenhed. Skøgestemplet var den værste plet, der
kunne sættes på en ung kvindes rygte.
– Ingen ordentlig mand ville kendes ved

sådan en kvinde, der ville være fortabt for
evigt og miste retten til det, der var kvindens
fornemste formål, nemlig at være en god
hustru og moder, og dermed også en mands
forsørgelse og beskyttelse.

MADONNA eller den rene kvinde
Den ideelle kvinde var først og fremmest
Moder. Og madonnaen over alle madonnaer, Jomfru Maria, stod som det lysende
forbillede: Hun fødte en søn uden den forudgående syndige nærkontakt med en mands
forplantningsorgan.
Flere hundrede års undertrykkelse af kvindens seksualitet gav efterhånden resultater,
og helt op til første halvdel af det 19. århundrede betragtedes den kvindelige seksualitet
officielt som ikke-eksisterende.
– Rigtige kvinder var aseksuelle. Sexlyst
var for alvor blevet knyttet til noget dybt
skamfyldt for kvindekønnet, fortæller Vivi
Hollænder

Tabt uskyld
– I 1960’erne og 70’erne (og måske stadigvæk i visse familier) bliver unge piger truet
med, at man kan se, når sommerfuglestøvet
forlader dem, altså at den seksuelle debut
gør dem mindre tiltrækkende. Man taler om
adgangen til kvindens skød, som det dyre-

bareste hun har, som noget helligt, hun kun
skal skænke til den eneste ene, fortæller Vivi
Hollænder.
Den “pæne pige” og forestillingen om hende lever stadig i bedste velgående. Vi bruger
ordet billig om kvinder, som har mange sexpartnere – underforstået at pæne piger kræver noget til gengæld for sex. Vi taler stadig
om, at mænd udnytter kvinder, hvis de “bare
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Skamfulde skøger
Der har altid fandtes skøger, ludere og glædespiger. Hele vejen op gennem historien
har de stået for det skamløse, det urene og
ringeagtede.
– Disse kvinder var og er stadig symbolet
på den ukontrollerede kvindelige liderlighed.
Den sociale udstødelse af skøgerne var i fortiden en meget effektiv metode til at holde
kvinderne på dydens smalle sti.
Social udstødelse er stadig noget af det
værste, der kan overgå et menneske. I dag er
kvinder ikke længere afhængige af en mand
for at blive forsørget, men synet på letlevende damer lever stadig.
– En ting er, at mænd efterlyser kvinder
med initiativ, lyst og liderlighed – noget andet er, når de møder dem i virkeligheden.

Mænd bliver utrygge
Sexologen kommenterer
Nataschas erfaringer:

superdateren

Vi skriver 2012, og den kvindelige
seksualitet er anerkendt og skattet. Men
forestillingen om “den pæne pige” lever
stadig i bedste velgående, og kvinder, som
har mange sexpartnere, kaldes billige
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vil have sex” – sjældent den anden vej rundt.
– Pæne piger må ikke være alt for nemme
at komme i seng med. De passer på deres
dyd og dyrker ikke sex af ren liderlighed og
lyst, men giver sex som en gave til den mand,
som giver noget til gengæld, f.eks. kærlighed,
omsorg, opmærksomhed og trofasthed.

– Når Natascha besøger swingerklubber, er
hun uden tvivl svaret på mange mænds våde
drøm. Men mange mænd bliver formentlig
skræmte og usikre ved tanken om sådan en
kvinde som fast partner.
De tænker måske: “Vil jeg kunne leve op
til hende – og kan jeg stole på hende?” eller:
“En kvinde, der dyrker sex med flere mænd
uden at være forelsket – hun må da være lidt
følelsesmæssigt forkvaklet”.
– Så føler de sig mere trygge hos konen,
som de har placeret højt oppe på en piedestal, så de ved, hvor de har hende, mens de
selv får afløb for deres skyggesider.
Fastgroede fordomme og dobbeltmoral forsvinder ikke i løbet af en generation eller to.

