
Statistikkerne taler deres tydelige sprog: Manden er 
i krise på en række afgørende punkter. Og mændene behøver 
hjælp, hvis det skal ændre sig, mener forfatter Benjamin Lam-
berth.

- Kigger man på statistikkerne, er det jo helt vildt: Mænd er 
overrepræsenterede, når det kommer til 
ensomhed, barnløshed, selvmord, mis-
brug, kriminalitet. Ovenikøbet er mænd 
utrolig dårlige til at håndtere kriser og til 
at tale om, når livet er svært – det kender 
jeg fra min egen omgangskreds – og det fik 
mig til at dykke ned i emnet, siger Benja-
min Lamberth, hvis nye roman Tabernes 
Atlantis udkommer 16. oktober på Byens 
Forlag.

Ifølge Danmarks Statistik lever 45 procent 
af ufaglærte mænd alene, og singlemænd 
lever syv år kortere end mænd i parfor-
hold. I 2020 var der i gruppen af mænd og 
kvinder mellem 25 og 45 år 130.000 færre 
mænd med en videregående uddannelse.

Tabernes Atlantis handler om en mand, 
der har mistet alt: kone, barn, arbejde, 
hjem. En morgen skyller han op på øen 
Saltholm, alene og tømmermandsramt. 
Her møder han sine dæmoner for fuld ud-
blæsning. 

- Min hovedperson er bitter, fordi han troede, han havde gjort 
alt det rigtige, men det viser sig, han har levet i et selvbedrag, 
hvad mange mænd gør. Da ægteskabet går i stykker, ender han 
en overgang på en sofa hos en bekendt, men han har glemt at 
pleje venskabet, fordi han har overladt alt det sociale til konen. 
Så da han pludselig står ude på gaden, har han ingen at gå til, 

siger Benjamin Lamberth.

For at skrive nøjagtigt om ”tabermænde-
ne” allierede forfatteren sig med mande-
terapeuter, der kunne give et indblik i den 
knækkede mands psyke. 

- Jeg tror, problemet for mange mænd er, 
at de står alene, når krisen rammer – og 
også inden. Når mænd mødes i fællesska-
ber, er det meget druk, sport og lignende, 
der er omdrejningspunktet. De kommer 
aldrig videre. Hvis en kvinde omkring 40 
år skal ud at finde ny partner – hold op, 
hvor møder hun mange idioter. Det er 
uhyggeligt, at så mange mænd simpelthen 
ikke bliver rigtigt voksne, siger Benjamin 
Lamberth.

Med romanen ønsker Benjamin Lam-
berth dog ikke at hænge hverken mand 
eller kvinde ud som synder, men snarere 
at give en opsang til et samfund, hvori alt 
for mange lider i stilhed.

Hvorfor er mænd tabere?
Da forfatter Benjamin Lamberth dykkede ned i talmaterialet og så, hvordan mænd konsekvent er overrepræ-
senterede, når det kommer til selvmord, manglende uddannelse, dårligt helbred og ensomhed i forhold til 
kvinder, greb han til tasterne. Ud kom en undergangsfortælling for den moderne mand – TABERNES AT-
LANTIS – der nu er klar til udgivelse: 16. oktober 2021 på Byens Forlag.

Om bogen

Thomas har mistet alt. Kone, barn, arbejde og hjem. 
Efter endnu en druktur vågner han op på den øde ø 
Saltholm, et nådesløst miljø prisgivet storm og hav 
blot tolv kilometer fra Rådhuspladsen. Her må han 
slås for livet mod kulde, ensomhed og en brutal præ-
mietyr. Mens hans flugtforsøg bliver stadig mere de-
sperate, får han fornemmelsen af, at han er en del af et 
forhistorisk manderitual.

Tabernes Atlantis er en højaktuel roman om den mo-
derne mands krise.

Om forlaget

Byens Forlag er et ambitiøst og anderledes forlag, der 
udgiver bøger i mange forskellige genrer. Desuden går 
vi op i levende formidling af litteraturen og anvender 
blandt andet bogcaféer som udadvendte kontorer. Her 
kan du møde os over en kop kaffe.
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