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Forsoning Aydin Soei Hent PDF Aydin Soei er en af Danmarks mest vidende stemmer, når det handler om

unge fra etniske minoriteter, social arv og unge i udsatte boligområder. Det er problemstillinger, Soei tidligere
har skrevet om i bøger og indlæg i den danske presse. Men med denne nye bog er det hans egen og hans
forældres historie, han fortæller. ”Hvis det ikke var for mine forældres rejse til Danmark og den nye

eksiltilværelses forgrenede veje, ville drabet ikke have fundet sted. Uden min fars mislykkede liv i eksil som
en del af ligningen, giver hans forbitrelse og hans søns forsøg på at forsone sig med hadet og fortiden ingen
mening. Hvis mine forældre havde valgt et andet land som deres eksil, ville jeg være et andet menneske.”
Fortællingen veksler mellem beskrivelser af forældrenes flugt fra Iran via Sovjet til den københavnske

vestegn. Aydin Soei fortæller om sin opvækst i Avedøre, hans fars tiltagende voldelige adfærd over for sin
familie – og det mord, han ender med at begå på en anden iransk mand, hvis søn var forfatterens

klassekammerat. Forsoning er en helt igennem autentisk biografisk-dokumentarisk fortælling. Den giver et
billede af en helt særlig periode i Danmarkshistorien set fra et barneperspektiv. Om en barndom i de store
flygtningeår i midten af 1980’erne, hvor mange nyankomne drenge som Aydin Soei forsøgte at vinde status
på gaden og i skolegården – på godt og ondt. Et hovedtema er forfatterens forsøg på at håndtere den vrede og
den skyld, som hans far har givet videre til ham. Aydin Soei er 33 år og bosat på Nørrebro. Han er bachelor i

journalistik, sociolog og har tidligere skrevet de anmelderroste bøger Skyld – historien bag mordet på
Antonio Curra og Vrede unge mænd.

 

Aydin Soei er en af Danmarks mest vidende stemmer, når det handler
om unge fra etniske minoriteter, social arv og unge i udsatte

boligområder. Det er problemstillinger, Soei tidligere har skrevet om
i bøger og indlæg i den danske presse. Men med denne nye bog er
det hans egen og hans forældres historie, han fortæller. ”Hvis det

ikke var for mine forældres rejse til Danmark og den nye
eksiltilværelses forgrenede veje, ville drabet ikke have fundet sted.
Uden min fars mislykkede liv i eksil som en del af ligningen, giver
hans forbitrelse og hans søns forsøg på at forsone sig med hadet og



fortiden ingen mening. Hvis mine forældre havde valgt et andet land
som deres eksil, ville jeg være et andet menneske.” Fortællingen
veksler mellem beskrivelser af forældrenes flugt fra Iran via Sovjet
til den københavnske vestegn. Aydin Soei fortæller om sin opvækst i
Avedøre, hans fars tiltagende voldelige adfærd over for sin familie –
og det mord, han ender med at begå på en anden iransk mand, hvis
søn var forfatterens klassekammerat. Forsoning er en helt igennem
autentisk biografisk-dokumentarisk fortælling. Den giver et billede

af en helt særlig periode i Danmarkshistorien set fra et
barneperspektiv. Om en barndom i de store flygtningeår i midten af
1980’erne, hvor mange nyankomne drenge som Aydin Soei forsøgte
at vinde status på gaden og i skolegården – på godt og ondt. Et
hovedtema er forfatterens forsøg på at håndtere den vrede og den
skyld, som hans far har givet videre til ham. Aydin Soei er 33 år og
bosat på Nørrebro. Han er bachelor i journalistik, sociolog og har
tidligere skrevet de anmelderroste bøger Skyld – historien bag

mordet på Antonio Curra og Vrede unge mænd.
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