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Nye mænd Johan Skjoldborg Hent PDF Forlaget skriver: Johan Skjoldborg giver her en skarp skildring af
gårdmændene, der både økonomisk og politisk er den herskende klasse ude på landet i slutningen af 1800-

tallet. Ejeren af Hyldgaard er den absolutte sognekonge, der kan klare alt, og som har endnu større ambitioner
på sin søns vegne.

Sønnen Per, der er bogens helt, vælger imidlertid at leve sit liv efter et helt andet mønster, da hans
succeskriterier ikke svarer til forældrenes. Han lader sig gerne glide et par trin ned ad den sociale rangstige

for at blive gift med den simple proletardatter, der er hans store kærlighed.

Han foretrækker at være sammen med sine dyr og børn og have tid til at glædes over naturen fremfor at
påtage sig offentlige hverv. Han vælger heller ikke venner efter social anseelse.

I følge Skjoldborg hører han til de nye mænd, som et ordentligt samfund har brug for.
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