
Fem markante fædre fortæller åbent og ærligt om forældresvigt, opdragelse, 

skilsmisser, forbilleder – og om at være far 

 

Aydin Soei: Fædre – Fortællinger om at blive til som far 

 

”Hvordan bliver man selv en god far, når man ikke har nogen at se op til, og hvordan undgår man at 

gentage fortidens fejl?” Spørgsmålet stilles af sociolog og forfatter Aydin Soei i forordet til Fædre, der er 

en universel fortælling om fædre og sønner, og om den arv og de værdier, vi ønsker at give videre til 

vores børn.  

I Fædre beretter fem markante fædre om skilsmisser, arv, forbilleder, tilhørsforhold, død og 

udødeliggørelse i familien. På ærlig og modig vis deler de historien om deres fædres rolle og betydning for, 

hvordan livet har formet sig for dem på godt og ondt – og deres egen tvivl og ønsker angående deres egne 

børn, som vokser op med markant andre forudsætninger, end de selv gjorde. 

 

De medvirkende i bogen er Nagieb Khaja (journalist, forfatter og dokumentarist), Janus Bakrawi 

(skuespiller og coach), Asim Latif (leder af ‘Baba - fordi far er vigtig’), Tarek Ziad Hussein (jurist, forfatter og 

debattør) og Niddal El-Jabri (stifter og direktør i den minoritetspolitiske organisation Mino Danmark).  

 

Tilsammen tegner de et portræt af den første generation med etnisk minoritetsbaggrund, som for alvor er 

rundet af Danmark. Fortællingerne i bogen illustrerer forskellene i opdragelse mellem 

forskellige generationer og dermed også, hvilket fremtidens Danmark vi bevæger os hen imod.  

 

Bogen giver samtidig et indblik i, at forældreskab særligt for mænd kan have et frigørende potentiale, og 

identiteten som deltagende, omsorgsfuld far kan være en gave i sig selv, der sætter en fri af snærende 

forventninger angående køn. 

 

Aydin Soei, f. 1982, er BA i journalistik og kandidat i sociologi og har skrevet en række bøger om etniske 

minoriteter, risikoadfærd og udsatte unge og områder. Han har bl.a. skrevet bøgerne Skyld, Vrede unge 

mænd, Omar – og de andre samt Forsoning, hvori han fortæller sin egen familiehistorie. Far til Adam på 7 år 

og bor på Nørrebro. 

 

Aydin Soei 

Fædre 

304 sider 

Forlagets pris: 299,95 kr.  

Udk. d. 12. maj 2020 


