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opdrage har fra tidernes morgen været at hjælpe barnet til at opgive sine almagts-forestillinger, og erstatte

dem med en realistisk indstilling til tilværelsen. Denne proces er sjældent uden problemer og barnet kan ikke
gennemføre den ved egen hjælp. Det er heller ikke nemt for moderen. Fra de ældste tider har det derfor været
faderens opgave at udfordre barnet og hjælpe det med at gennemføre denne proces. Det nye i tiden er, at

mange mænd svigter denne opgave og i stedet påtager sig kvindens værdier. Tidligere tiders klassekamp og
kulturkamp er blevet erstattet af en kønskamp hvor mænd lader sig presse til at opgive de maskuline værdier.
Mange moderne mænd ved ikke engang hvad deres naturlige bestemmelse i familien er, og kan ikke finde på

andet end at underlægge sig kvindens formynderi og påtage sig hendes værdier. Dermed svigter han sin
naturlige opgave. Denne bog handler om hvordan manden kan genvinde sin naturlige rolle i familien.

Psykolog og parterapeut Finn Korsaa skriver om den psykiske udvikling fra dreng til mand, om faderskab og
moderbindinger og om jagten på de maskuline værdier.
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