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Weekendavisen

gruppe, der særligt må holde
for, er det ældre kvinder,
der ofte fremstilles som rent
aseksuelle. Men intet kunne
være mere forkert. For en ny
undersøgelse af 806 ældre
amerikanske kvinder konkluderer entydigt, at de ikke
bare er seksuelle væsner, men
faktisk oplever stor tilfredsstillelse i deres seksuelle liv.
Kvinderne indgår i et
kohortestudie, the Rancho
Bernardo Study, som har
fulgt dem over en periode på

40 år. De lever alle nær San
Diego i Californien, gennemsnitsalderen er 67 år, og
63 procent af kvinderne har
nået overgangsalderen. Som
led i undersøgelsen indhentede man oplysninger om
både deres seksuelle aktivitet,
generelle helbred og eventuelle brug af hormoner. Der
blev ikke blot spurgt til, hvor
ofte de rent faktisk havde
sex, men også til generel lyst,
ophidselse og tilfredsstillelse.
Og den mest centrale

konklusion må siges at være,
at sex er meget andet end lagengymnastik – og at størstedelen var tilfredse med deres
sexliv, nemlig 61 procent.
Det, der blev rapporteret
allermindst af, var imidlertid
lyst. Hele 40 procent rapporterede, at de aldrig følte
lyst til sex. Men interessant
nok oplevede mange af disse
kvinder alligevel ophidselse
og fik som regel orgasme, på
trods af at de altså ikke følte
lyst til sex.

»Selvom der viste sig en
sammenhæng mellem lyst
og andre seksuelle funktioner, så gav kun én ud af
fem seksuelt aktive kvinder
udtryk for at have meget
lyst til sex. Cirka halvdelen
af kvinderne, som var 80 år
eller over, rapporterede, at de
blev ophidsede, fugtede og
som regel fik orgasme, men
sjældent at de følte lyst til sex.
I modsætning til den gængse
lineære model, hvor lyst går
forud for sex, antyder disse
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resultater, at kvinders sexliv
er motiveret af flere ting,
blandt andet at bekræfte
og vedligeholde et forhold,«
siger Elizabeth Barrett-Connor fra San Diego School of
Medicine ved University of
California.
Det var endda også de ældste kvinder, som rapporterede
om størst generel tilfredshed
med deres seksuelle liv, og de
af dem, som havde et aktivt
sexliv, fik lige så ofte orgasme
som de yngre. »Seksuel
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aktivitet lader dog ikke altid
til at være væsentlig for at
været seksuelt tilfredsstillet,«
konkluderer Susan Trompeter, ligeledes fra San Diego
School of Medicine. »Mange,
som ikke var seksuelt aktive,
oplevede i stedet tilfredsstillelse gennem kærtegn og andre former for intimitet, som
havde udviklet sig igennem et
langt forhold.«
hla
American Journal of Medicine,
3. januar

Egenkærlighed. Ovid forvandler ham til en pinselilje. Holberg forvandler ham til en lakaj. Narcissus-myten er gennem tiden blevet brugt til
mangt og meget.
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D

en engelske fodboldspiller Wayne
Rooney var en glad mand i slutningen af august. 26-årige Rooney
udbredte sig på et pressemøde om,
hvor lettet han dog var over endelig at have
fået sig en hårtransplantation. Hans hastigt
forsvindende hårlinje var nemlig begyndt for
alvor at stresse ham. »Jeg bruger nu lang tid
foran spejlet,« lød det heroisk fra manden,
som sportsjournalister hidtil havde muntret
sig med at kalde »Hulk«, »McRooney« og
andre forbilledlige kælenavne.
At betragte sig selv lige lovlig meget i spejlet
forbindes ofte med en højst enerverende form
for selvoptagethed. Som ved de fleste andre
psykologiske betegnelser med mistænkeligt
mytologisk snit er begrebet narcissisme formuleret af lægen Sigmund Freud (1856-1939),
der bombastisk formulerede narcissismen som
en tilstand, »hvor al libidoen retter sig imod
personens eget jeg.«

MYTEN om den selvforelskede Narcissus
har rødder i den græske mytologi og er som
så mange andre myter vanskelig præcist at
datere. Den for eftertiden vigtigste fortælling
af Narcissus-myten er skrevet af den livlige
romerske digter Publius Ovidius Naso (54
f.Kr.-18 e.Kr.) og stammer fra tredje bog af
dennes poetiske mytesamling Metamorphoses
(dansk: Forvandlinger) fra år 8 e.Kr.
Ovids fortælling foregår i den græske bjergegn Boiotien i en fjern og mytisk fortid. Her
fødes den unge Narcissus som resultat af et i
græsk litteratur ganske almindeligt overgreb
forestået af flodguden Kefissos på den fagre
nymfe Liriope. Umiddelbart før fødslen
drager Liriope til den nyslåede spåmand
Teiresias. Her spås det, at hendes afkom vil
leve et langt og lykkeligt liv – såfremt det ikke
kender sig selv!
Narcissus vokser op som en stolt og
gudesmuk skabning. Han afviser stribevis
af bejlere, heriblandt nymfen Ekko, der
hovedkulds har forelsket sig efter at have set
ham løbe gennem skoven. Ekko prøver at
komme i kontakt med Narcissus, men evner
kun febrilsk at gentage hans sporadiske råb,
for hvilket han håner hende groft. Som følge
heraf svinder stakkels Ekko ganske ind og

bliver til den luftige størrelse, vi i dag kender
som Genklang. Da forbander en anden forsmået bejler Narcissus og beder til, at »han må
elske ligesom jeg og lige så håbløst.«
Dette hører gudinden Nemesis, som en
dag lader Narcissus komme til »en kilde
med vande så klare som et sølvspejl«. Tørstig
lægger han sig på bredden for at drikke og ser
straks en underskøn form i vandspejlet. Han
forelskes med det samme i denne forunderlige
skabning, og kun langsomt går det op for
ham, at det er ham selv, kilden reflekterer.
»Jeg elsker mig selv! Jeg vækkes af gløden,
hvoraf jeg fortæres!« udbryder han og begræder sin egen uopnåelighed. Den ulykkelige
dør af et knust hjerte og genopstår som »en
blomst, der med hvide kronblade kranser den
gullige kalk, der er i dens midte.«

»Jeg elsker
mig selv! Jeg
vækkes af
gløden, hvoraf
jeg fortæres!«
udbryder
Narcissus ved
synet af sit
spejlbillede.
Caravaggio
(1571-1610).
FOTO: BRIDGEMAN

I Antikken forstår man primært Narcissus
som et af kærligheden bedraget offer for en
uopnåelig illusion. I modsætning til eftertiden
koncentrerer man sig ikke synderligt om Ekkos skæbne. Nymfen er således kun til stede i
Ovids version. Den græske mytograf Konon
(36 f.Kr.-17 e.Kr.) fortæller i sin variation, at
Narcissus dør af skam over sin grove afvisning
af bejleren Ameinias, mens rejsebogsforfatteren Pausanias hævder, at Narcissus skam
ikke forelsker sig i sit spejlbillede – men i sin
tvillingesøster.
Gennem Middelalderen og Renæssancen
opfattes myten først og fremmest som en
advarsel mod at afvise bejlere. Derudover ses
Narcissus som en smuk og tragisk arketype
på intens kærlighed, ligesom et udpræget
Vanitas-motiv læses ind i ynglingens død.
Oplysningstiden markerer derimod begyndelsen på en anderledes lystig brug af de
antikke forlæg, og burlesque-fortolkninger
af Narcissus-myten publiceres da også
flittigt i både England, Tyskland og Skandinavien.
Vor egen stolte, klassisk skolede komiker
Ludvig Holberg (1684-1764) har naturligvis
også behandlet Narcissus-myten, hvormed
han smukt lægger sig i kølvandet på samtidens festlige fortolkninger. Holbergs udgangspunkt er Ovids Forvandlinger, over hvilke
han i 1726 digtede den yderst obskure parodi
Metamorphosis. Her lader han i slutningen af
digtets anden bog Narcissus stedfortræde af
intet mindre end en »Padde-Hat«!
Padde-Hatten fødes i den mytiske Daphneskov i en fjern fortid, hvor dyr og planter
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endnu kan tale. Forældrene er tvillingelopperne Psyllus og Psylla, som har gennemlevet
en særdeles farverig blodskamshistorie. Psylla
er et stykke tid forinden blevet grebet af et
voldsomt begær mod sin broder og lokker
ham en sen aften med i seng. Da Psyllus efter
samlejet genkender sin søster, bliver han så
vred, at han efter søsterloppen påbegynder en
rasende jagt, som ultimativt resulterer i hans
død. Umiddelbart før han kreperer, når han
at ytre en bitter forbandelse mod søsteren og
deres fælles afkom.
Forbandelsen når ad omveje op til gudinden for egenkærlighed, Philautia. Hun
besørger følgelig, at barnet fødes som en
»selsom vanskabt Væxt«, og hun drypper efter
fødslen sin egenkærlighedsgift ned over ham.
Padde-Hatten ser derefter sig selv i en sø og
forelsker sig ligesom salig Narcissus stormende
i spejlingen. Og ganske i lighed med den boiotiske yngling dør vor Padde-Hat af et knust
hjerte, da den har erkendt sagens miserable
sammenhæng. I stedet for at blive forvandlet
til en yndig pinselilje, omskabes Padde-Hatten imidlertid til en gyselig »Lakei«, som med
»sort Gevæxt ved haarig Nakke« straks løber
ud af skoven.

TILBAGE ved Wayne Rooneys pressemøde i
august aner han en lurende munterhed blandt
pressefolkene. Han beslutter derfor rådsnart at
sætte sin nyvundne selvbetragtning en anelse
i perspektiv. Med reference til en vis tidligere
holdkammerat forsikrer han journalisterne
om, at nok kigger han sig nu en del i spejlet,
men han bruger altså ikke længere tid »end
Cristiano Ronaldo«!
Ovids Forvandlinger er oversat af Otto Steen
Due (2005)

Månedens myte
Det næste halve år vil vi gennemgå
en stribe af de klassiske myter, der
danner grundlag for mange af vore
dages velkendte begreber, samt
hvordan de er blevet modtaget og
brugt i litteraturen – en myte om
måneden.
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