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JA, jalousi findes
En time går. To timer. Han er stadig ikke hjemme. 
Sært, han sagde da, at han også var træt og snart ville 
følge efter. Sengen føles kold og uvenlig, du vender og 
drejer dig. Søvnen har aldrig været længere væk. Må-
ske er kvinden, han dansede med, alligevel mere end 
en kollega? Hendes perlende latter og smukke krop i 
den stramme kjole, du kan ikke slå indtrykkene ud af  
hovedet. Hjertet dunker så højt, at dine ører er ved at 
sprænges. Måske var det hende, han sendte en sms til 
i går aftes fra badeværelset. Måske har de to en plan. 
Kvalmen stiger i halsen. Er det nu, han går fra dig? 

Jalousi er i sin grundkerne frygt. Nærmere betegnet 
frygten for at miste et menneske vi elsker. Hvis du har 
prøvet at være grebet af  svær jalousi, ved du, hvor pi-
nefuldt det føles. Jalousi kan mærkes som gift i systemet 
og kan slå ned med lammende kraft, uanset om der er 
belæg for følelsen i virkelige hændelser eller ej. Langt 
de fleste af  os har smagt jalousiens bitterhed og følt os 
mindreværdige, oversete og valgt fra af  et menneske, vi 
elsker. Alligevel taler de færreste højt om følelsen. Man-
ge mennesker oplever det som flovt og som et tegn på 
umodenhed at være jaloux. Engang var det bredt ac-
cepteret, at en mand knaldede sin rival en på skallen, 
hvis fyren kom for tæt på kæresten. Den slags ureflekte-
rede reaktioner ses der skævt til i vores tid, hvor flertal-
let helst vil fremstå som modne og afbalancerede. Både 
mænd og kvinder skal kunne stå i sig selv, være cool og 
i kontrol, og er der noget, man ikke har, når jalousien 
hærger, så er det kontrol. 
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Jalousi er fortsat tabu, selv om vi aldrig har haft stør-
re behov for at kunne navigere i vores følelsesmæssige 
relationer, og jalousiens betingelser ændrer sig drastisk i 
disse år. For det første er det monogame parforhold og 
idealet om seksuelt troskab i opbrud. For det andet er vi i 
dag forbundet på et helt nyt plan via internettet, der gør 
os potentielt tilgængelige for mulige sexpartnere non-
stop. Flirt på Facebook, datingsites og match making på 
mobilen er del af  mange danskeres dagligdag. De nye 
muligheder påvirker vores tanker og forestillinger om 
kærlighed, og meget tyder på, at mange føler sig truet på 
troskaben og mindre trygge i relationen til den elskede.  

Frygten for at hive jalousi-følelsen frem i lyset findes 
også stadig. Ved præsentationen af  tanken om en ja-
lousibog sagde en forlægger velmenende: “Det er bør-
nebøger, madbøger og bøger om positive følelser, der 
sælger – ikke bøger om jalousi.” En anden anbefalede, 
at vi omskrev bogtitlen til en metafor eller et udtryk, så 
vi kunne undgå fy-fy ordet for ikke at ‘støde markedet’. 
Men markedet, det er jo alle os. Hvis ikke vi tør sige or-
det højt og bruge det, så er vi med til at bygge barrierer, 
ikke alene for os selv, men for os alle. Valget af  ord siger 
meget om det samfund, valget træffes i. Hvis vi kaster os 
ud i maleriske metaforer til beskrivelse af  jalousi-følel-
sen eller bevidst undlader at bruge ordet jalousi, så er vi 
med til at tabuisere ordet og gøre svært endnu sværere. 
“Jeg kan da ikke blive jalousi”, siger vi måske til os selv. 
Men det passer jo ikke. Er jalousi virkelig den eneste 
følelse, som kun rammer alle andre? 

At fjerne tabu-stemplet fra jalousien og beskrive 
hensigtsmæssige måder at håndtere følelsen på er 



noget af  det, denne brugsbog handler om. Målet 
er ikke alene at bekæmpe jalousi, men at leve med 
jalousi. En af  de vinkler, der ikke tidligere har været 
kastet lys på, er, at modgiften til jalousi i hvert fald 
delvist kan bestå i at glæde sig med andre. Ikke, at 
lykken er gjort ved, at du mærker, at andre er gla-
de, mens du selv lider. Men medglæde-følelsen giver 
jalousien et sundt modspil, der kan få følelsen til at 
skrumpe. Og når jalousien er skrumpet, så bliver 
der endnu bedre plads til glæden, både glæden ved 
livet, fællesglæden og glæden på andres vegne. 

Noget af  det vigtigste, vi mennesker kan gøre for 
os selv, er at lære af  vores egne livserfaringer og fø-
lelser. Vi oplever livet med vores tidligere livserfa-
ringer som filtre: Det er i lyset af, hvad vi hidtil har 
erfaret, vi forstår både vores nutid, os selv og andre. 
Har noget gjort ondt førhen, undgår vi ofte lignen-
de situationer. Men det betyder også, at erindringer 
om gammel smerte nemt bliver til frygt, der afhol-
der os fra at tage valg, hvor vi investerer os selv fuldt 
ud og virkelig lever. Men det er muligt at blive klo-
gere på sine egne følelsesmønstre. Vi kan opgradere 
vores følelsesregister ved at udforske kompleksiteten 
i det, vi føler. I denne proces vil vi opdage, at selv de 
sværeste følelser, jalousi inklusive, kommer et sted 
fra, og når vi kan sætte de udfordrende følelser i en 
mere nuanceret kontekst, bliver vi mindre angste og 
kan vise os selv større overbærenhed. Når jalousi og 
andre svære følelser raser, kan det virke umuligt at 
få øje på noget som helst positivt. Ikke desto mindre 
har jalousi sine lyse sider. Følelsen kan nemlig lære 
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os meget mere, end de fleste af  os giver den lov til. 
Hold dig ikke tilbage, sig ‘JA’ til, at jalousi findes, 
og ‘JA’ til at se nærmere på følelsen. Det er her, din 
rejse begynder.
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Sådan bruger du bogen 

Jalousi er din guide til en tabuiseret følelse. 
Bogen er inddelt i tre dele, som helt overord-
net dækker emnerne: 

• Hvad er jalousi? 
• Modstykket til at være jaloux, nemlig med-

glæde
• Trædesten, du kan benytte, når et jalou-

si-fyldt minefelt skal forceres, så du kan 
bevæge dig fra jalousi til medglæde.

Hvis du vil forstå jalousi som følelse, hvor den 
kommer fra og hvordan den påvirker dig og dine 
omgivelser, så start med bogens første del Rundt 
om jalousi. Hvis du ønsker at afsøge, hvad jalousi 
kan forandres til, så er det bogens andel del, Jalou
si og medglæde, du skal gå i gang med. Har du der-
imod mest behov for konkrete råd og forslag til at 
håndtere jalousi, så vil du finde flest konkrete in-
put i bogens tredje del Nøgler til jalousi. Her finder 
du et afsnit om førstehjælp ved ‘akut’ jalousi samt 
trædesten til håndtering af jalousi i en mere rolig 
fase og trædesten til dig med en jaloux partner.  

Undervejs i bogen bliver du præsenteret for 
spørgsmål og øvelser, som kan gøre dig klo-
gere på dig selv og dine følelser. Hvis du alle-
rede nu, efter at have læst indledningen, har 
sagt “JA, jalousi findes”, så er du godt i gang.



    RUNDT OM

JAlousi
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JAlousi
Rundt om jaluosi 

Ser du ikke, hvor han smiler
blidt forløst og ungt til hende?
Sådan har jeg aldrig set ham
smile til en anden kvinde.

Tove Ditlevsen fra digtsamlingen Kvindesind (1955) 

Jaloux! Hjertet hamrer derudaf, halsen strammer 
sammen og maven kører rundt. Hjernen koger, 
tankerne er ude af  kontrol og forsyner dit indre 
blik med alskens uskønne scenarier med 200 km/t. 
Hvad lavede de sammen? Tænker han på hende 
lige nu? Eller tænker hun på ham? Går min kære-
ste fra mig?

At være rigtigt jaloux er absolut rædselsfuldt. 
Nogle gange har jalousi rod i fortiden, andre gan-
ge opstår den tilsyneladende ud af  det blå. Følel-
sen kan overraske som et smertefuldt lynnedslag 
eller ligge som en konstant, langstrakt rumlen i 
hverdagen. Nogle gange siver en jaloux tanke ud 
og farver alt omkring dig som en dråbe sort blæk 
i et glas vand. Andre gange fornemmes jalousien 
kun som et kort, smertefuldt stik, væk lige så hur-
tigt som det kom. 



Filmeksempel

Jalousi har altid eksisteret 
Jalousi har eksisteret i hele menneskehedens hi-
storie og ligget til grund for granskning lige så 
længe. De store græske filosoffer Platon (427-347 
f.Kr.) og Aristoteles (384-322 f.Kr.) var nogle af  
de første, der gjorde sig nedskrevne tanker om 
jalousiens væsen. Også vores egen Søren Kierke-
gaard (1813-55) dvælede ved jalousien i flere af  
sine værker, ikke mindst i Kjerlighedens Gjerninger 
(1847), hvor Kierkegaard beskriver den menne-
skelige kærligheds farer og faldgruber: selviskhed, 
vane, misundelse, jalousi og ikke mindst kravet 
om genkærlighed. Ikke overraskende skildres ja-
lousi og følgerne af  jalousi ofte i romaner, digte, 
sange, malerier og film. 

En kort en lang

Filmen En kort en lang (2001), instrueret af  Hel-
la Joof, er i grunden en klassisk romantisk komedie 
om en person, der er lige ved at gifte sig med den 
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forkerte, men i sidste øjeblik besinder sig og vælger 
den rigtige. Hovedpersonerne er det veletablerede 
bøssepar Jørgen (Troels Lyby) og Jacob (Mads Mik-
kelsen). Problemerne opstår, da Jacob helt uventet 
falder for Caroline (Charlotte Munck), Jørgens svi-
gerinde. Tiltrækningen er gensidig, og de indleder 
en hemmelig affære. Da Jørgen får sin mistanke om 
de tos forelskelse bekræftet, kører han påvirket af  
sorg og alkohol ud i natten. Jørgen kører galt og mi-
ster et øje. De to mænd forsøger at komme sig over 
utroskaben, men Jacob kan ikke slippe Caroline. 
Hun bliver gravid, og de vælger at satse på barnet, 
om end Jacob i sidste ende gør den beslutning om.

Filmen viser via Jørgens smerte især sorgens 
ansigt af  jalousien, blandet andet i scenen, hvor 
Jørgen sidder alene og synger fødselsdagssang 
for sig selv. Han har fødselsdag netop den dag, 
Jacob pakker sine ting ned. Jørgens venner duk-
ker uanmeldt op for at opmuntre ham, men de 
taler reelt kun om deres eget, indtil Jørgen afbry-
der: “Kan I ikke holde jeres kæft? Jeg bærer sorg. 
Min elskede har forladt mig.” 

Selv om En kort en lang er en komedie, gi-
ver den et godt billede af  kompleksiteten om-
kring forelskelse, eksklusionsfølelse og jalousi. 
Modsat film som Fatal Attraction, Misery og 
En hundjævels bekendelser, hvor hovedper-
sonerne er deciderede jalousiforrykte kvinder, 
er Jørgens jalousi i denne film at betragte som 
sund, idet den er begrundet, men ikke desto 
mindre fuld af  sorg og smerte.   
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Alle menneser esan blive jalooux  
Jalousi er en del af  det menneskelige følelsesspek-
trum. Alle har følelsen latent i sig. Om følelsen 
bliver let aktiveret eller ej, er en anden sag. For 
nogle skal der meget til, før jalousien melder sig, 
for andre mindre og nogle gange så lidt, at det 
giver uoverstigelige problemer. Selv mennesker, 
som ikke mener at have oplevet jalousi, har stadig 
anlæg herfor. De har blot endnu ikke været i en 
situation, hvor de har følt sig truet nok til, at deres 
medfødte eller tillærte alarmklokke er blevet ak-
tiveret – for i de fleste tilfælde er det nemlig det, 
jalousi er.

“Jalousi er, som sorg, en af  de følelseslade-
de tilstande, der kan betegnes som normal. 
Hvis nogen ser ud til ikke at have den følelse, 
er det rimeligt at drage den slutning, at de 
har undertrykt den voldsomt, og at den der-
for spiller så meget desto større rolle i ved-
kommendes underbevidste, psykiske liv.”

Sigmund Freud  

Der findes dog mange grader af  jalousi, der kan 
optræde som en svag og forbigående turbulens i 
ens følelser og tanker til voldsom jalousiforrykthed 
eller jalousiparanoia med de mest utrolige vrang-
forestillinger. Ekstreme vrangforestillinger ses ved 
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alvorlige psykiske sygdomme som demens, parano-
id personlighedsforstyrrelse, skizofreni og parano-
id psykose. Her er den syge overbevist om, at de 
mest umulige eller meget usandsynlige hændelser 
sker for ham eller hende, dagligdags begivenheder 
fejlfortolkes, og den syge beskylder sin partner for 
at involvere sig følelsesmæssigt og have sex med alt 
fra venner og kolleger til postbudet og butiksper-
sonale. Beskyldningerne ledsages ikke sjældent af  
trusler, psykiske og fysiske krænkelser og vold. Ja-
lousi i forbindelse med svær psykisk sygdom kræver 
lægelig hjælp og er ikke, hvad denne bog handler 
om. Jalousi er for dig, der ønsker at blive klogere på 
de almindelige, men stadig smertefulde og udfor-
drende jalousifølelser.       

“Tag dig i agt for jalousi;
som et grøn-øjet udyr håner den 
den bid, den æder.”

Citat fra William Shakespeares tragedie Othello,
oversat af  Johannes Sløk, Berlingske Forlag, 1970.

Jalousi findes ikke blot imellem elskende. Jalousi 
kan observeres hos spædbørn og i alle menneske-
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lige relationer. Første gang de fleste møder jalousi 
er i søskendeflokken, hvor der konkurrereres om 
mor og fars opmærksomhed. Det er svært at se sig 
trængt af  banen, når en yngre søskende = kon-
kurrent kommer til. Siden møder vi hyppigt følel-
sen blandt venner, bekendte og kolleger. I denne 
brugsbog vil vi primært rette fokus på jalousi mel-
lem elskende, fordi det ofte er her, at følelsen bli-
ver allermest giftig. Seksualiteten tilfører jalousien 
en særlig gnist og energi. Det erotiske begær virker 
som let antændelig benzin, der aktiverer vores dy-
beste instinkter og nemt får jalousien til at bryde 
ud i lys lue.

Jalousi og romantises esærlighed 
I et kærlighedsforhold opstår jalousi ofte, hvis 
den ene part føler sig glemt, overset eller bliver 
bange for at blive overstrålet, eller for at part-
neren mister interessen. Nogle mennesker anser 
jalousi som en uundgåelig del af  det at elske – 
jo mere, vi elsker nogen, jo mere jaloux bliver 
vi. Men sådan hænger det ikke partout sammen. 
“Jalousien er den kolde skygge, kærligheden ka-
ster tilbage over skulderen, idet den fjerner sig”, 
sagde Tove Ditlevsen (1917-76). Men faktum er 
jo, at kærlighed ofte har følgeskab af  jalousi, selv 
om jalousi hverken er et tegn på kærlighed eller 
et udtryk for graden af  kærlighed. Det er et tegn 
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på, at vi er usikre og mentalt og fysisk i alarm-
beredskab. 

“Jalousi er ikke, som mange tror, et bevis 
på kærlighed, men udtryk for usikkerhed og 
manglende tillid og deraf  ønsket om at be-
sidde og kontrollere med magt eller spiona-
ge. Ultimativt frygter mennesket med jalou-
si at få krænket sin stolthed og ære og tabe 
ansigt udadtil.”

Psykiater Sebastian Swane

Udover at det er dødubehageligt at være jaloux, så 
er noget af  det mest infame ved jalousi, at det er 
så skamfuldt. Jalousi bliver generelt betragtet som 
en laverestående følelse og forbindes traditionelt 
med at være følelsesmæssig smålig og umoden og 
ikke kunne unde den anden glæde. Ikke just træk, 
vi får lyst at vigte os af. Så når vi er jaloux, kom-
mer vi let til at føle os små og grimme indeni. Vi 
skammer os både over at være valgt fra – reelt el-
ler indbildt – og over at være i vores følelsers vold. 
Mange mennesker opfatter jalousi som et udtryk 
for ejerfornemmelser over for et andet menneske, 
og det vurderes generelt negativt. Ifølge gængse 
vestlige normer kan vi ikke tillade os at gøre krav 
på et andet menneske. Visheden om omverde-
nens fordømmelse gør skammen og tilskyndelsen 
til at skjule jalousien endnu større.




