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Farmand Michael H\u00f8rup M\u00f8ller Hent PDF Den vigtigste udfordring i livet er at blive og ikke

mindst at være forælder. Heldigvis er det også utroligt givende og livsbekræftende. Det er begyndelsen på en
rejse, hvor en usynlig rejsefører i en snuptagsløsning vrider ens perspektiv, så posen med holdninger, følelser
og værdier bliver rystet i en sådan grad, at nogle ender med at vende vrangen ud. Og vrangen bliver vendt ud
– på en selv, ens identitet og ens prioriteter. Som mand er det ikke kun et spørgsmål om de valg, man bliver
eksponent for som far, men også om overvejelser om fødsel, fødselsforberedelse, fraværet af nattesøvn,
omsorg for barnets tarv og rejsen i den spidsrod af udfordringer, det er at give de bedst mulige rammer og

retningslinjer for sit barn. Forventninger fra et paradigmefyldt samfund og samspillet mellem de feminine og
maskuline værdier er udfordringer, der tvinger en til eftertanke, både i forhold til sig selv og ikke mindst det
forandrende samfund, vi lever i. Jeg er far til to drenge på 3 og 5 år. Min første søn blev født den 8. september

2008, min anden søn den 20. oktober 2010. Denne bog er – på godt og mindre godt – mine refleksioner,
overvejelser og perspektiver på de valg, jeg har taget som far.
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