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mandetype, der siges at være uddød. Men hvem ved, måske genopstår mænd af onkel-støbningen i nær

fremtid.”
- Jane Aamund

Fra Christianshavns stræder til Jyllands herregarde i 1930’ernes og 40’ernes Danmark.

Mød bagermester onkel Theodor med stålsat vilje og snoet overskæg, der ikke mærker meget til det
stormfulde ægteskab, han lever i med tante Ella. Sædelighedsbetjenten onkel Kristen, der ligner Clark Gable
og er gift med moster Karen, som sætter hver en mand på plads. Smedens uægte søn onkel Johan, der vokser
op med sprut og tørre tæsk, ender som dansebestyrer og svinger et utal af damer uden om sit ægteskab med
tante Valborg. Og smukke, forførende tante Esther fra Lemvig, der var gift med den ene onkel Viggo, og den

ordblinde onkel Viggo, der elsker sin kone tante Flora højt og sin tyranniske mor endnu højere.

Onklerne – og deres fruer er Jane Aamunds skæbnefortællinger om de kradse, kulørte og karismatiske onkler
og tanter, hun mødte som barn i en tid, da linjerne mellem mand og kvinde var trukket op – og dog.
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