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3. Pernille Glavind Olsson og Jesper Stein Larsen: 
Vingeskudte mænd i frit fald
Teksten er fra Jyllands-Posten den 2. marts 2014.
Pernille Glavind Olsson (f. 1975), dansk skuespiller og forfatter.
Jesper Stein Larsen (f. 1965), dansk journalist og forfatter.

Med udspilede næsefløje og hvide knoer skildrer Carsten Bjørnlund karakteren 
Frederik Grønnegaard i tv-serien ”Arvingerne” – familiens fanatisk sammenbidte 
og forkrampede mappedyr, der har for travlt med arbejde og arvesager til at se sin 
egen søn springe ud fra tremetervippen . Lillebror Emil Grønnegaard er hans 
modstykke, det nye ansvarsløse legebarn, arvtageren til hippiegenerationen, der 
portrætteres af far Thomas, der forskanser sig fra virkeligheden med rødvin og 
kobjælder ude i skuret . I ”Badehotellet” er scenen sat i 1920’erne, men skildret 
med nutidige briller . Og fra Ole Thestrups kværulerende Julius Andersen over den 
nyrige grosserer Madsen og den dameglade Edward Weyse er seriens mænd stort 
set alle portrætteret som storskrydende1, indbildske og pompøst opblæste narre, 
mener lektor i film og medier på Københavns Universitet, Peter Schepelern .

”Det fælles træk ved mange af de aktuelle danske serier, vi har set på det 
seneste, er, at kvinderne generelt har begge ben på jorden modsat mændene . 
Kvinderne er bedre til at tage sig sammen og deale med problemerne .

De går ikke op i limningen, ligesom man heller ikke mister sympatien for dem, 
selv om de viser mindre pæne sider,“ siger han .

Lektor på Institut for Æstetik og Kommunikation ved Aarhus Universitet 
Stefan Kjerkegaard ser også en tendens til, at manden bliver skildret i skyggen af 
stærkere kvindetyper .

”Lisbeth Salander2, men også Katniss i ”Hunger Games3”-filmene er 
handlekraftige kvindelige helte, som kan alt det, mændene ikke kan .“ Også i 
”Arvingerne” er kvinderne de stærke, påpeger han .

(…)

Egoet og fællesskabet
Når ”Arvingernes” Frederik går glip af sin søns udspring i svømmehallen og ikke 
kommer hjem til Solveig, da hun står klar i den lille sorte med fancy middag og to 
lys på et bord, er det ifølge ekstern lektor i medievidenskab ved Københavns 
Universitet og redaktør af filmtidsskriftet 16:9 Andreas Halskov et billede på, at 
kønnene befinder sig i en brydningstid .

“På sin vis er alle karaktererne i “Arvingerne“ jo i krise, og helt grundlæggen-
de skyldes krisen det moderne menneskes hedonistiske4 og egennyttige tilbøjelig-

1 storskrydende: højtråbende .
2  Lisbeth Salander: den kvindelige hovedperson i Stieg Larssons krimiserie Millenium Trilogi (udgivet 

2005-2007) .
3   Hunger Games: amerikansk dystopisk science fiction-trilogi (udkommet 2012-2014) instrueret af Gary 

Ross .
4 hedonistiske: lyststyrede .
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hed til at følge sin libido5 og udleve sit eget ego over for lysten til at være noget for 
andre,“ siger Andreas Halskov, der mener, at den sorte silhuet af en mand i frit 
fald, som nogle vil huske fra titelsekvensen til tv-serien ”Mad Men”, skal forstås 
som en relevant reference til mænd i dag eller måske rettere en bestemt og efter-
hånden gammeldags mandetype .

“Mange mænd er splittede i deres søgen efter fodfæste i den moderne verdens 
mange dagsordner . De kæmper mere eller mindre bevidst for at finde en ny 
identitet, der også rummer evnen til at være forsørger i en immateriel forstand og 
ikke kun i økonomisk forstand . Evnen til at være i kontakt med sig selv er jo en 
forudsætning for at være i kontakt med andre – Frederik er et godt eksempel på, 
hvor svært det kan være,“ siger Andreas Halskov, der ser tendensen med de mange 
desillusionerede og følelsesmæssigt amputerede mænd som et tegn på, at manden 
skal have lov at falde for at udvikle sig .

5 libido: seksualdrift .


