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BROMANCE , DET ULTIMATE VENNSKAPET MELLOM TO MENN.
Bromanse, eller bromantikk hvis vi skal oversette det til norsk, er et helt spesielt forhold som
bare menn kan ha. De er som brødre. I tillegg er forholdet så sterkt at det har de aller fleste
likhetstrekk med et romantisk forhold, men vel og merke uten sex. Det er det ultimate
vennskapet mellom to menn. Den generelle oppfatningen av en bromantikk er at den verken
er homoerotisk eller passer inn i beskrivelsen romantisk vennskap. Bromantikk er ikke et nytt
fenomen. Definisjonen tilskrives faktisk den gamle greker Aristoteles sin klassiske beskrivelse
av mannlig vennskap i år 330 f.kr.
Det finnes mange eksempler på sterke mannlige vennskap i vestlig historie: Slike forhold har
vært vanlige, men kanskje ikke så ofte blitt sett på som et eget fenomen. Forholdene ble
verdsatt som ekte, intense og ærlige vennskap som varte livet ut.
På slutten av 1800 tallet kom Freud med sine teorier om undertrykte homofile følelser og en
større åpenhet rundt homoseksualitet. Dette gjorde at mange heterofile menn fikk panikk.
De ville ikke bli oppfattet som homofile og dermed unngikk mange av dem de nære og gode
vennskapsforholdene til andre menn.
Dette førte til at menn mistet en viktig mulighet til å kommunisere med noen som ”forstod”
deres følelser, ting de bekymret seg over og spekulerte på. Den nye maskuline virkeligheten
ga ikke rom for denne nærheten mellom menn.
I den senere tid har bromantikk igjen blitt mer og mer akseptert. Først og fremst i mer
urbane strøk, der menn som klemmer hverandre som hilsen er mer vanlig. Undersøkelser fra
USA gjort i 2003 viser at menn mer og mer avviser det tradisjonelle bildet av maskulinitet.
Dette er mest fremtredende i den europeiske delen av befolkningen. Den latinske delen av
befolkningen havner et sted midt i mellom, mens man i de afrikanske kulturene fortsatt
holder fast ved den gamle kjønnsrollemønsteret.
Samme undersøkelse viser at menn som tviholder på det gamle kjønnsrollemønsteret har
størst problemer med å forstå og uttrykke følelser.
Bromantikkens nye renessanse kommer ikke bare av et mer liberalt samfunn Det kommer
også av det faktum at vi er stadig eldre når vi gifter oss, og at unge menn derfor ikke har en
livspartner å betro seg til. Dette gir mange menn et følelsesmessig ”vakuum” som gjør at de
søker til andre unge menn. Ikke for sex eller et intimt forhold, men på jakt etter en følelse av
å høre til og for å ha noen å dele interesser og aktiviteter med.
Bromantikken er også blitt både mer synlig og akseptert av alle de mannlige kjendisene og
politikere som har delt med verden at de har en ”bestevenn”. Skuespillerkameratene Ben

Affleck og Matt Demon er et kjent bromantikkpar, musikerne Bruce Springsteen og Clarence
Clemons og det samme gjelder politikerne Bill Clinton og Al Gore.
God helg Telemark
Gjennom slike eksempler på menn som er trygge og sikre på hverandre, blir bromantikk ikke
noe som er ”homo light”. Bromantikk blir heller et konkret bevis på at menn har mye å hente
i det å kommunisere og våge være mer tett på hverandre.

