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Sidste lørdag havde jeg fornøjelsen at opleve en fysiske mandegruppe i Dansekapellet i 
København. I forbindelse med min dokumentarfilm ”About Men”, omhandlende en 
amerikansk mandegruppe, har jeg fået kendskab til forskellige mandegrupper i Danmark. 
Jeg blev dog meget nysgerrig, da jeg hørte om denne fysiske af slagsen. Hvad går det ud 
på?

Jeg mødtes med et af medlemmerne af gruppen, som fortalte mig om meningen med 
gruppen. Mændene i gruppen er som regel allerede medlem af en ”almindelig” eller ikke-
fysisk mandegruppe, og de føler et behov for at udfordre sig selv fysisk som supplement til 
de mere dialogbaserede mandegrupper. I en selvudviklings-kontekst vil de gerne mærke sig 
selv både psykisk og fysisk og udfordre egne grænser. I en tid, hvor mange sidder foran en 
computer hele dagen og udelukkende bruger hovedet, er det fedt at komme ud og mærke sin 
krop. 

Da jeg ankommer til Dansekapellet tre minutter over et, går jeg ind for at finde det lokale 
mændene har lejet til det månedlige formål. En danseforestilling skal til at begynde i den 
store sal, men jeg får hurtigt øje på en mand i sportstøj. Han kunne godt ligne en, der går i 
mandegruppe, tænker jeg. Han fortæller mig, at Jan leder efter mig ude foran. Jeg kommer i 
tanke om, at punktlighed er meget vigtigt i mandegrupper. Jan Nordkvist er facilitator af 
den fysiske mandegruppe. Jeg finder Jan, som med det samme udtrykker ærgrelse over 
framelding fra halvdelen af mændene. 



Selvom gruppen kun mødes en gang om måneden, er det svært at få nok mænd til at 
komme. Gruppen har 42 medlemmer på Facebook, men i dag er der kun mødt seks mænd 
op. Mange undskylder med dagligdags-ting og det er bare ikke godt nok, ifølge Jan. Det 
kræver dedikation. Det er ikke bare et hvilket som helst træningscenter, hvor man kan 
komme og gå som man vil. Det er processen i at mødes med andre mænd og i samarbejde 
bringe hver mand tættere på sig selv. 

Mændene har lagt 12 måtter sammen til en firkant på gulvet. De sætter sig i rundkreds og 
lukker øjnene i et par minutter. Stilheden og roen breder sig. Så fortæller Jan intentionen for 
dagen og de seks mænd giver en kort melding om deres tilstand og hvilken energi de 
bringer med sig i dag. Derefter laver de nogle forskellige fysiske øvelser, og der kommer 
nogle puder frem til at bokse og sparke på to og to. Det ligner almindelig opvarmning til 
hvilken som helst træning, og jeg husker tilbage på dengang jeg gik til Body Combat i 
fitnesscenter og lavede upper cut ud i luften imens jeg havde øjenkontakt med mit eget 
spejlbillede. Mændene har det sjovt med øvelserne, og især dem, hvor de rigtig skal kaste 
sig mod hinanden, som når en mand skal løbe mod en mur af tre mænd og nå ud på den 
anden side. 

Efter en kort pause er det tid til en mod en kampene. Det foregår på den måde, at en mand 
frivilligt melder sig og sætter sig ind i midten af måtterne. Han opfordrer nu til kamp. En 
anden mand rejser sig dernæst op og sætter sig ind overfor ham. Hvis de har noget på hjerte 
kan de sige det nu, før de så sidder et øjeblik i stilhed. De andre mænd sidder fordelt rundt 
om måtterne og holder dem på plads med fødderne, mens de to mænd i midten stiller sig op 



og går i gang med kampen. De to mænd flytter sig let på fødderne, mens de holder skarpt 
øje med hinandens bevægelser, og de pludselig har armene om hinanden, og de hver især 
forsøger at lægge den anden ned. 

Vi snakkede om, at det er lidt som i en dans, når mændene brydes eller slås med hinanden to 
og to. Man skal hele tiden give og tage og føle sin modstander eller partner. Det handler 
selvfølgelig om at vinde, men det handler ligeså meget om at tabe og mest af alt om at 
mærke efter ens behov. For eksempel var en af mændene ude af stand til bare at give los 
uden at tænke på, om han gjorde modstanderen ondt. En anden havde svært ved at turde gå 
efter at vinde. Hans modstander havde det lidt på samme måde, så de aftalte at kæmpe med 
det formål at vinde begge to. 



En kamp varer ikke mere end et halvt til et minuts tid, men intensiteten giver hurtigt svedige 
kroppe, prusten og stønnen, og mindre skader. Godt forberedt var der is til at afkøle hævede 
fingre.

Mændene sluttede de 2,5 time af med en halv times yoga. 

Jeg oplevede at slåskampene handlede om mere end fysisk styrke og personlig process. I 
og med at det ikke bare er en fysisk gruppe, men en fysisk mandegruppe, er testosteron 
ikke uden betydning. Der var en tone af nostalgi omkring kampen og en værdsættelse af 
fysisk overlegenhed. Hvor fedt det var dengang, hvor man bare sloges om retten og 
magten og ikke diskuterede alt til hudløshed med intellektet eller holdte sig tilbage. 
Dengang man var rigtige mænd og det var tilladt at afreagere fysisk. Denne fysiske krop 
vil nogle nok mene, at mænd i dag mangler. Eller at mange i dag undertrykker deres 
vrede, frustration og andre ”forbudte” følelser frem for at udtrykke dem. Mon mænd er 
mere tiltrukket af en fysisk gruppe som denne end kvinder i dag? Er mændene trætte af at 
være ”pleasere” og ikke kunne sige fra? Er nostalgien omkring at være fysisk stærk større 
for mænd?

Som ivrig og dedikeret yogi, kan jeg selv godt lide at være stærk. Det er en fed følelse, når 
jeg har fuld kontrol over min krop og lærer den så godt at kende, at jeg kan styre og aktivere 
enkelte muskler. Spørgsmålet er, hvordan denne kontrol over styrke og bevægelighed 
påvirker mit intellekt, mine følelser og mit velvære. For mig at se, handler det om at lære at 
balancere det ydre og det indre. Derfor kan jeg godt forstå behovet for en fysisk 
mandegruppe, om man er i en dialog-baseret mandegruppe eller ej. Som Jan sagde, er det 
afgørende for den fysiske mandegruppe dog koblingen af bevægelse med dialog. I og med, 
at mændene mellem de fysiske øvelser og før og efter kampene fortæller hinanden, hvordan 
de har det og øver sig i at sætte ord på egne behov, adskiller dette sig fra almindelig 
træning. Nogle dage overrasker kroppen hjernen og en mand oplever måske at han ikke kan 
aktivere sin styrke, og en anden dag er det måske omvendt. Det er min overbevisning at 
mange oplevelser og følelser, der ophober sig i kroppen, kan forstås og frigøres ved at 
udfordre ens fysik på en bevidst måde. Jeg blev helt klart inspireret af at få et indblik i, hvad 
en fysisk mandegruppe er, og jeg tror vi som både kvinder og mænd kan lære meget af 
vores krop. 


