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Sldan er han om 15 ir:

[n stnrk mand i balance rned sig selv
Den damke mand ilr l0l5 vilvare en drsm for de fleste kvinder:ansvanbevidst, omsorysfutd og fysisk

trimmet, lr{m han vil ogrl vnre nrerc uafhangig af kvinden og i$and titat ttille stsrre klv tilhende.
Mavenuskler son et vaskebret. Han er velduftende, har brede skul
drc oger imaskulint og moderigri$roj. Kort eller lanst hir, men un-
der alle omstendigheder velplejer. st€rkt intellekt, stor indsigt i psv-
kolosi og bade klinders og rends f,lelseslin I stand til at sefte sine
granser. Fuld af seksuel urkraft. Alsvarsb€vidsr, onsoqsfuld os ere-
tuld. Stiller krav til silt omverden, os til sig selv Os lever op til dem!

Lyder det som en dron afen mand? Det har det meske vreret ind-
til nu men det vil det ikke vsr€ i fremtiden.

Forvenminserne til den danske nand anro 2025 fer nutiders ek-
semplarer til a!ninde om urjekkede og konfliktsky drenge, deraldfig
blev iaset ved henden oB undenist i, hvad det vil sige at vere mand

- I dag lider de flesre mand under deres fedres nanslende mand
don. Vi har io brue for rolledodelleq men har ingen haft Forskellen
er, ar vi i das sodt ved det. Derfor arbejder nere og flere mend med
sig seLv pn det psykolosiske plan M ved, hvordan vi ikke skal vere
nsnd,detharfarvist ,osdetharkvind€n€shetosihovederoened
Delfor er vi nu i sang ned ar finde ud at hvordan vi sk3l vere, siser
telapeuten os livslreneren ole Friis, der gennen ri er har laver sen!
narer om mand, identher og seksualitet.

Os der se! sterktl On 25 ar vil den danske mand vare mere be
vidst om sis selv og sile behov end i das. Os han viL ogsi vare langt
bedre renet i at sile udtryk for dem. Deffor vil han fremsti son
sterk og i balance. Mer han vil ogsa vere varnere oB mere onsorgs
fuld, erd mend generelt er det i das, fordi han har kontakt til og
v€rdsstter sine feninine sider Det betyder dog ogsi, at han vil vere
mer€ uafh?nsis afkvinden, for hun vil ikke lensere vEre hans tabte
halvdel. Si kvinderne bliver altsi nodt til at oppe sis, sise. Ole Friis

Hans bilede af fientidens danske mand passer fint ind i det bill€-
de, de er red at tegne pi Institu! for Fremridsforskring. Her ses mans-
foldished furst og fremnesr som kodeord for flentiden. Den sociale
sDenderroie for, hvad der ene kon na, os det andet kan ikke ma, vil

vare helt vek i 612025.M vilhver iser selv skabe ram
res identne! arbejde os parforhold. Derfor vil det nok vare svalt at
rale oft nend som 6n samlet sruppe ril den tid. M€nd vil vare mand
pi nange forekellige mider Kvinderne fir ned andre ord frit valg.

Men meset tyder pa, ar en stor gruppe mend vil forni at have
forenet to tendensei, der i das ser ud tjl at modarbejde hinanden,
nenlis halvfjerdsernes id6 om, at nend og kvinder er ens, og at
mend ikke taler om oe civer udrryk for folelser Til den tid vil det
vere accepteret, at der er en forskel pn nend og kvinder, og santidis
har mange mend til den tid se stor indsisr i Psykologiske sammen'
h€nse, at det er natuiisr, at de taler om og giver udtq,k for folelsei,
og at de rned mellemun dropper ud af arbejdsmarkeder for at give
familien nere rid, os at de er lansr mere forfengelise, end mend

senerelt er i das. Fremtidens nand vil have optaget flae feminine
t!€k, hen samtidist vEre Inere maskulin, siger forsker Szren Steen
Olsen fra Insiitut fo! Iremtidsforsknins.

Urkraft-s€x til kvinderne
Kvinderne har siddet pi dassordenen de sidsre 30 ei, men de naste
30 :r er det mendenes tu. Kvinderne har frisjort sig fysisk os oko'
nomisk, hvorirnod mendene vil gore der P: det mentale otrade

Fremtidens nand vil hvile i sig seLv Han vil vere et helt memeske,
i folhold tjl hvad de fleste mend er i das Derfor vil han ogsi vare
mindre afhencig af kvinden og j stand til at stille krav til hende Der
e! ikke tjlfeldet i das, hvor konflikrskymEnd mange gange v*lger at

sive deres kvinde ret - for selv at fa ldt ro. Kvinderne kan ahsa sodt
beeynde at venne sig til anderledes bestemte ntendl

- Kvinderne vil fi det nodspil, de mangler - og savner! i dag,
siser krops os prykoterapeut Carl'Mar Mallei

- Kvinder fonenter jo at blive sat pe phds. Ner de ikke bliver der,
si mister de respekten for deres mrnd. Og s: sider de ikke have sex
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|r|andenr nye verdier
I Helhcd. Frentidenrmand v ilik I e v !. r e t ilf r e d 5 med h.tve tosnin8€i Der
| skalvpre balanc€ - Inden iham selx mellem ham 08 h.ns partner. met-
Iemiob 08 fritid, m€llem narur ot m€nneske.

l/i har fundet tre af nutidenl mand, der u kgyndt
at tanke i samme baner som fremtidenl mand:

l:#f;,i:l,li,r,::,:fflf::ilii",t"-:i::ffi,,1l:i"'n'".':+" [ortetningsfotkskalgenopdagekerligheden
I Handlint.lir rort idder mand€n dedor ikke 08 venter peforandint€r
J H a n f ly t t € I h e lle I ik k e f r a dem. Tvertimod ta8er han initi.tiv Han €r sir
an$a' b€vidst og handlerfor at gore ridterc bedre.

, Respckt. Fremtidenr nand lender rit eret vEd 08 foEtar.ttive udkyk
tfor sine behov pe en konrtrultiv mide. Derfor vil han krEve at bhv€
modtmed r€ipekt - pi sanme med€ som han 

'noder 
lndre med respekt.

f AnrvarliShcd. Mand€n v'lpa den mid€ ta8e ltoreantvar fol't etet tot-
,ehesliv. anrvar for sitforhold tilleinder 08 boh.antvar for, at der fun-
8er€r tilfredrstillende pe iobbet, ansvar for ar naturcn rcspekteres .

( 4r€. Manden i ar 2025 lev€r med rtor ansvarliShed ot viser r€lpetit ot
UomiorS. Derfor bliver are vr8tiSt for ham r folm af: Jes er stolt af at
v€re den, iet er! lkke notet med "for ftd, konge og fedretand'-are

t Udviklint. Fremtidens 
'nand 

ier iig selv ot sit liv iom er p'ojekt. d€t rtal
t itmuleres 08 udv l€s. Dett*lder b:defyskk 08 prykisk.

0 rtur€n. Moder ,ord fer en 
'ena55an(e 

I mandi bevidithed. Nydetr€ fr.
U at opholde sit i natur€n v'l vare i hot kurs. De{or vit ototo8ist€ 08
natut€var€nd€ initiativer ver€ ielvfolSelighed€r for fremtidens mand.

hed dem. Det bliv€r der ikke noger af i frenriden, for m€ndene yii
ikke lengere vere bange for at miste deres kvjnder Derfu vil de tur-
de kon{ronrere kvinderne med deies krjrik, behov og k.a{ Ikke som
i dag hvor n*nd iukker sis inde, arbejder son en hes! eller er utro
for at stive sis selv af, siger Carl-M* Mcllea der i 1s ir har hafr par

- Vihver af at saLSe reisert Lerhvsvsfolk Men ds6 behov nopp$lo ikke yed
iordninSsrejssne. De hd en fritid hvordeoE5i rejse med famtlen Der er me8er
vEti8t,at albeldn v oE f.itid fungerer sammen, oE det vil vi ge.ne hjalpe tit med

5idan siger dnektor Claus Lothje6 JrrSensen,l2 dl fra Nyman & khutrz.
Han har travlt pi lobbet og er samtidiS fa. til to bom 08 aSrehand t Lone
- Men det E;r ikke at glemme pdrnsen og bornene siSer ctaus LofbierE Jor

Sensen Derforkan vores fonern nEsfoLk nu oSsa bruEe ost lat e€n8ere deE5 fri
tidyejser vi har ;bnet en ny afdel nE ReFemaSa net pa vos hjemmesiie

Der bl ver iormentLiS ikke de 5tore pen8e det oE viy Ldet kke jnd pachd
temarkedet, men det handkf heLk, ikke om prof t Det hand L€r om, at !t tanker

pt vores tooetninSsforbindeL5er
som heLe mennesker Derfor v L v
nspirqe defr t Lrei5e. hvor de vn.
k€li8 kan blve knyttet tet sammen
med fam lien. Fo(dnlnEsfolk he
bruE for kvalitet I f,itiden hvof de
kan Senopdage karlrgheden oS Lade
ot si6s CLas Lofbjer8JorEensn.

Det er Logisk for miE, at vi
oE5; skal 8ore or pa fritid$iden
Fah Lien oEtririden ejo utoligtviE
ti8t. oE de €r jo faktisk hele grund

og mend i terapi og afangeler vilde

- Hvad angir sea sa vil kvinderne
til den tid f, si meget urkrafr-sex,
son de aldrig har feer for Oven i ko-
bet fra msnd, de. sanridis endelis!

forsta!, ar s* er r:er knyirer til fslel-
ser og kerlished. Kvinderne vit fole
sig som kvinder son aldris for Og de
vil ehke os respektere deres m€nd
for det, siger Ole Friis.

Derfor vil frenridens parforhoid
b:de vere bas€ret pa lgeverdis re
spekt os pi IIs!. Foidi der i er 2025
ikke yil vere nogen ardre grunde end
lyst lil at vere i et parforhold.

Nir mand bliver mend, er der ik-
ke plads til undenrykle folelser. Se
der vil blive plads til at finde nyd€lse
i firkelis dybe forhold med 6n part-
ner Mend vil rude og ,nske at iq,
Yolvere sig, fo! p: den nade ar bruge
deres fdde pot€nriale og udbysse der.

I fremtideq fir faste parforhold
derfor en storft os nse respekrerer
lolle i sanfundet. Parforholdet vil

vere d€! hyor vi udforske. os selv - og hvor vi finder rryghed. Ogsi
selv on fo.holdene ikl<e nodvendisvis vil vare fo! eyisr. Iorhotd vil
kun vare se knse, son begge parrer kan udvikle sis i dem. Men se
lanse de er d6t, vil frentidens nand v€re sin kvinde rro. I fremriden
vil han velge partnere, der kan narche han fagligt som sparinss
paltnere. Si bgrnene sir en sylden frcmlid i made. Deres fadre lil ik
ke alehe vegte det hsjt ar have indfl)delse pi opdraselsen af den, de
vil osse kunne giv€ dem er masse ring, deres esne fedre ikke kunne.

- Der er jo sadan, a! !i besrenser vores born ned vores egne be-
grensninsei Men det vil mirdskes, i takr med ar vi f,r stor.e sel!-
lndsigt. Fremridens mand vil simlelr hen haye mi'die sr, ar kore af
pe sine born. Han vil rag€ ansvaret for bornene os give den frihed ril
at vere, bvem de er, siger terapeur og livsf€nerole lrik.

Mand far €n "Ftesh code" at leve oD ril
De kvinder, der kniber sis i armen og onske5 at de var r./ve ir yngre,
kar rolist knibe videre. Frenridens mand vil ikke kun me'tatt vere
langt mere voksea end dagens nand, han vil ogsi vere mere lakter!

- I USA kan nan allerede ane konrurerne af en flesh code. det
bestemmer, hvordan "ens krop b6r se ud". Og der er v€ltrenert Om
25 tu vil der ikke vare nange deller rilbage, siser Soren Steen Olse'.

Mendene vil i srisend€ grad gi op i deres udseende. Med dagens
ni le5roL \  i l  f remrider.  r ;ead'sre oec,de,er rorfanse Be. De \ , t ,a-
re sla.ke os muskulase. Toj, flisurer, hudpleje, partumer og plasfik-
kirusi. Alle de tins vil definitivr ikke lengere kun vere for kvinder
En masse ftend vil m:ske benlrte der frissrelse rilat lese med d€res
kon. Mand den ene use. Kvinde den nasre. Nosle m€nd vil helr sik,
kert permanent v€lse arblivekvinde. Meske vil genteknolosien ibne
fo! heft nye nulighedei Nosle mend yil formentlig ogse en oversans
lide af same mentale sygdomme, som kvinder har krmpet ned i
erevis - fx anoreksi - fordi de vilbeflnde arse pa sig selv, som kvin-



Itivnlog kvalitet ijobbet bliwr vigtigt lurres uden indre balana er vardilos
Han er bankuddann€t oE hd HD lnvene.inS. Men otte trs su(es ka ere i ban
ker 08 nv$t€r n8v rk5omheder var nok. da8 arbejder l2 irEe,..ob Palnquht
med pe*onlE udvikLinE iLxpan5ions- Numan Re$ource Development

le6 haraltid inte,e5sdet mi8 for, hvordan man som menneske kar bruge alle
sine facetter Men det8Led iba88runden, damln ka ere som okonom 8ik 8an8.

Men der skuLh merc lil. Stiftelsen affamilie Jacobhartobornpahenholdsvh
sek mineder 08 to if med sin kommendehustru Cathfne - blev af8orcnde.

- Detbkv warerc 08 svarere for miE at 5e form;let m€i ats dde otte'nitlms
om da8en 08 tanke paverdipapne( n:r nuJeEkunn€ varesammen med minfami
Li€.Pludseli8mansLedeje8enstorcmenlnsiied,hvadje8lavede,siSerla.obPalm
quist, der dsfor val8te atbeEynde som lelvstand 8.

Deryed htr han faet store fkkibil tet, der 8or det mlllStatvare sammen med
hmllien, $mtidis ried at han arbejder med det, der E er m€st meninE for ham.

Rutlnedbejde dener ener8. Derforerse manEe mennesker ferdiEe, n;r de
kommer hiem fra ad€jde. Derimod 8 ver det en€r8i at arbejde Fmmen ned men-
nesker istedet for at arbejde for eller mod mennesker JeE foLer, at ie8 vl*el8

bidraEer med noEet Eodt, nArleS ei lde at
undsvise peBonlig udvklnS. Je8 btiver
hoj,nirfolkEirhjem med no8et, de kan bru

6e bide profellionelt 08 pe6onl8t, sEer
Jacob PalmquBt, der er 3ikker pi, at fkre vil
beSynde at t€nke lom ham.

- trcmover skal virksomheder uddanne
deres nredadejdere i hoLdninEer oE arbejde
m€d petsonliS udv kln8. De komnendesme
erSan8e vilsammen med de ferc rutn€iob
betyde, at med&bejderne yil salt€ trivseL
os kwlitet hojest, nir de skal veke dbejdr
phd5 Det m: vnksomhedeme honorere.

l8-e,i8e Lar3 Rishoi er nediidehder 08 admin strerende direkor for Eodt l0
meda,bejdde idet 14;l Samk firma Nickname A/5

Men foketiingimanden larf ramtidiS t L psykoteupeut. Det er sund fomuft
for ham, efter at han i arevis ud€lukkende koncentrerede s E om errrverv5ka(reren,

Je8 oplevedeat hde enormttravLt M€n nt jeE ikke v4 optaS€t af &bejdet,
wr der n8en tinE Je8 hndt ud al at det, derstyrede m E, H ud€n for mi8 selvi{c
ces, penEe, b hr,  osatfoLk ku'1 'miE Nlen ieEElemtems !ekJe8 kunne kke f in-
de miE elv imin sosen efter anerkende15€, sl8erLar Rishoj.

Han havde succes m:en kampede konstant en indre kamp. Gennem ercne deL
toE han ku6s om at styre sin t d b€d.e, efl€kiiviserln8 af 5al8 08 kdele et .

-JeE lErte en ma$e, men blev bare m ndrc effekt v 08 mqe utilfreds Etforlist
€8telkab oSaSteikab dummerto,$m btev redet pa streEen,6jode ikkeden indre
kamp mindrc Mit behov for indre balance oE bedre. andere reLationer tilandre
meinesker (dtede en roSen ud fra devn€n:Hvem er j€8, os hvad viljeS have.

Lats R rhojs 8lft med Pernille, der er uddannd psykoteGpeut, oE de har sam-
men dattefen V cloria pi fem er08 ALennderp: ll;r fia Lars'fo.tte e8t€skab. En-
Sasementet &bejdet med pe6onliE udviklinE
har haft stor betldnins for hans arbejddiv

ieE tror at det i da6 s v EtiEt, at man
ruster 5iE selv vnksomheden 06 medarbef
dsne tilat kunne klare de *ore 08 hypp 8e
foGnd rinEel v m@der pe alk omride, i livet.
Jeg mener at det er en vi6t 8 opSaveatvide,
hvo, v 5om fma skal hen. 08 5e fe orSa-
uisatonen med De{or er det vi8tiSt 5om Le
der at vere fodercdt. 08 hd hjalps mana
Bement kuAef ikke. De man8ler autenticlte
ten som man finder i psykoteBpj. Her loer
mant nSene pd en anden 08 bedremede.

derne ser pi sig selv: med det andet kons ojne. Men en smukkere og
nere esterisk nand vil konme ud pi den anden dde. En, der pi en
helt anden mide end i das forstar ar iscenesatte sin maskulinitet. Os
kvinderne kommer til at elske det.

- Derfor vil sex i fremriden oss: ske p: mandens prmissei Kvin-
den vil se et af de srerkeste mastmidler glide hende af h€nde - nas-
ten ov€r sexlivet. Der beryder osede - men helt rinelige - krav til hen-
de, siger Carl Mar M'lLei

,obvalS sker eft€r liYsveidier
Mandms stisende interesse for at se codt ud hanger til dels sammen
med udviklineen pe arbejdsnarkedet. Der bliver jo fane og feoe
varftsarbejdere og snede, der hdt naturligt udvikler en flot fysik.
On 25 er vil mends arbejdssituarioner om nulist v're endnu nere
srillesiddende. Men det kan vendes til er sode.

Manse flere ftend vil kunne valge at arbejde hjemoefra, et. del-
tids. Det vil ssre dem meset fleksible mht. tilfx pasning af bam.

- On 25 er har en erhvetrskarriere intet at Itre ned tundsave p:
albuerne. Mend vil pendle ud og ind afjob, der vil fa nae os m*e
karakrr af prcjektei Samfundet vil h€lt have sluppd kontroll€n med
arbeidsriderne, si mend vil fe stor valsfrihed - os manse yil bruge
den til faniliens fordel, siger Soren Steen Olsen.

I ir 2025 vil der selvfolgelig stadig vare behov for at tjene penge.
Men det behov vil vere langt nae integreret i jobbets helhed. I fren
tiden vil vardien af job alhmge af, hvilken mening det siver at ud
fzre dem. Mend vil v:elge job efter livsvardier Derfor vil folk sklfte
imellen job, der i das resnes for at tilhore foskellige brancheq os op-
fatte det enkelte job son en uddannelse, der kvalificerer til det naste.

Fremridetr mand vil aldris fzle sis fardiguddamer. De fleksible
arbejdsvikar vil sive msndene mulighed for at flytte deres familier
ud af de stojende, kininelle og beskidte storbyer. Om 25 ar vil nan-

se realisere dromen om ar leve tat pa naturcn. Bade skiftende job-
og boligsituation vil kJave sto! fleksibilitet fra manden. Os fleksibi-
litet kraver io dvbe rsdder i 6n selv - ellers v?lter man. Men det vil
flemridens mand have, siser Ole Friis.

voldson fritid vil konbin€re mental disciplin ot fysisk styrk€
Neto! fordi jobsituationen vil v,erc sadan for de flesre nan4 vil fri'
liden blive brugt aktilt.-nl den rid har de fleste sememfort et nara-
ron lab, sa med aktilt menes: voldsonr akrilt. kmpspolt fer en .e
nessance, fordi n€nd her kan konbinere mental disciplin og fysisk
styrke- Mend vil bruse weekenden pe odemarkstur€ i Norge eller ol
ganiserede kJigskampe i parker og skove. Mend vil stadig vere sam-
nen "om noget", selv om de tiL den tid har tettere relations, og som
kvinder i das bare kan vare sammen fof at dele tanker os folelsei
Derfor vil holdsport stadig vare r ier 2025, nen det d ikke sikken,
at det er fodbold. Der vil komme nye action presede sponssreie.

- Til den tid vil mand iscenesette et fantastisk maskulint univere
at lege i. Der vil praktisk taget ingen grenser vare. Vi taler om en
lii'al realit, som er neset sv€r at beskrive i das. Hven kan i zvrist
forestill€ sis, hvad IT kan bruses ril dL den tid) Nir mend ger i bio
grafen til den tid, sa sidder de fomendig ikke stille under forestjllin
sen, men vil vpre ned I den pi en eller andenmide, siger Soren Steen
Olsen fra Institut for Fremridsforsknins.

De fysiske aktiviterer vil ossa brinse m€ndene tilbage til naturen.
Ms de vil ikke km bruse og udfordre den. De vil ogs! passe pi den.

- Fremtidens nand vil tage meset mere ansva! end mend sor i
das. Ansvar for esne folelser, tanker oE for sit forhold til andre men-
nesker Men ogsi ansvar for Jorden. Irentidens mand vil vende tilba-
ge til naturen ned ydmyghed og ftspekt. I das er ansvar noser, man-
ge mand kun forbinder med deres job. Alt for mange tager ikke reelt
ansvar for andet. Det vjlikke v:ere tilfelder om 25 :q siser Ole Friis.
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