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Ikke alle haner galer Finn Korsaa Hent PDF Høje ambitioner uden tilsvarende karrieremuligheder skaber
frustration. Sådan er det også med den moderne maskulinitet, der befinder sig mellem elskovskunst og
inseminering. 1970’ernes forsøg på at ændre mandens natur har ført til store frustrationer - for kvinderne.
Mænd har det tilsyneladende herligt som naturens muntre sønner, men hvad med kvinderne? Og sønnerne?

Hvilke konsekvenser har det for den nye generation af drenge at se deres fædre indordne sig under et
skørteregime? Bogen skildrer den moderne mands identitetsproblemer i historier, hvor man følger flere

forskellige mænds skæbne. I et forsøg på at finde betingelserne og mulighederne for udvikling af en maskulin
identitet, afsøger bogen tidens overgangsritualer, der viser sig at friste en diskret tilværelse, polterabend

stunts, bryllupsceremonier, ritualer omkring sokkeklipning, anvisninger fra film, litteratur og fodbold. Bogen
forsøger desuden at skildre hvordan det går til at en dreng forvandler sig til en mand. For som Oscar Wilde
skrev: "Alle piger bliver som deres mødre, det er deres tragedie. Ingen dreng bliver som sin mor, det er hans
tragedie". "En yderst tankevækkende, underholdende, indsigtsfuld og ikke mindst inspirerende bog." Klaus

Petersen - Formand for Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer.
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