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Sophus, den stille død Benny Schacksen Hent PDF At miste sit barn, det at skulle overleve sit barn, er næppe
noget man kan sætte sig ind i uden rent faktisk at have oplevet det. De fleste vil nok sige, tiden læger alle sår,
og man bare skal leve med det. Tiden læger dog ikke alle sår. Os der har prøvet at miste et lille barn ved, det
er en ting, vi skal leve med og leve i. Følelsen og savnet glemmer vi aldrig. Dette er en personlig beretning
om det at miste sit lille barn, om hvordan omgivelserne reagerer, samt om hvordan man kan komme videre.
Bogen er også et forsøg på at komme det generelle tabu og den åbenlyse berøringsangst, der er så udbredt

omkring spædbarnsdød og døden generelt, til livs. Man tænker altid, uanset hvor lille risikoen er for dit barn
dør, så er det altid naboen, der bliver ramt. Denne gang var det os, der var naboen. Uddrag af bogen:

Drømmen om et barn. Forestillinger om livet sammen med sit barn. Glæde. Nemt kan der tegnes fantastiske
og positive mentale billeder af fremtidens landskab med forventelige oplevelser, hvor barnet er i centrum og
spreder hygge, begejstring og stolthed: Det er vores barn! Det første skridt, det første ord, fødselsdage, starten
i børnehaven, første skoledag, studenterhuen er bare nogle få eksempler på, hvad der kan vente af mulige
oplevelser. Disse oplevelser er begyndelsen på en lang fælles rejse, hvor barnet sammen med forældrene

skaber grundlæggende værdier: Det er os. Vores barn. Sådan er vi. Forældreidentiteten udvikler sig. Passe på,
værne om, stimulere og løbende skabe udviklingsplatforme for barnet. Sophus fik et meget kort indblik i livet

med kærlige forældre og kærlige søskende. Hans pludselige død har efterladt en tomhed, som familien
løbende skal mestre og lære at leve med. Familiens tab var stort. Ligeledes var Sophus' tab af livets oplevelser

og glæder stort. At miste et barn vurderes til at være den mest stressprovokerende belastning, som et
menneske kan udsættes for. En sorgramt families tilpasningsopgave kan illustreres godt i dette lille kinesiske
ordsprog: Du kan ikke hindre sorgens fugle i at flyve hen over dit hoved. Men måske du kan forhindre dem i
at bygge rede i dit hår - Kristján Grímsson, cand.psych, H.C. Andersen Børnehospital Om forfatteren: Benny
Schacksen, født 1967, har gennem mange år været i byggebranchen inden for salg, it, administration og

produktion i ledende stillinger. Han bor i Stenstrup lidt nord for Svendborg. Dette er hans første bog, skrevet
på baggrund af egne erfaringer.

 

At miste sit barn, det at skulle overleve sit barn, er næppe noget man
kan sætte sig ind i uden rent faktisk at have oplevet det. De fleste vil
nok sige, tiden læger alle sår, og man bare skal leve med det. Tiden
læger dog ikke alle sår. Os der har prøvet at miste et lille barn ved,
det er en ting, vi skal leve med og leve i. Følelsen og savnet glemmer
vi aldrig. Dette er en personlig beretning om det at miste sit lille



barn, om hvordan omgivelserne reagerer, samt om hvordan man kan
komme videre. Bogen er også et forsøg på at komme det generelle
tabu og den åbenlyse berøringsangst, der er så udbredt omkring

spædbarnsdød og døden generelt, til livs. Man tænker altid, uanset
hvor lille risikoen er for dit barn dør, så er det altid naboen, der
bliver ramt. Denne gang var det os, der var naboen. Uddrag af

bogen: Drømmen om et barn. Forestillinger om livet sammen med sit
barn. Glæde. Nemt kan der tegnes fantastiske og positive mentale
billeder af fremtidens landskab med forventelige oplevelser, hvor

barnet er i centrum og spreder hygge, begejstring og stolthed: Det er
vores barn! Det første skridt, det første ord, fødselsdage, starten i
børnehaven, første skoledag, studenterhuen er bare nogle få
eksempler på, hvad der kan vente af mulige oplevelser. Disse
oplevelser er begyndelsen på en lang fælles rejse, hvor barnet

sammen med forældrene skaber grundlæggende værdier: Det er os.
Vores barn. Sådan er vi. Forældreidentiteten udvikler sig. Passe på,
værne om, stimulere og løbende skabe udviklingsplatforme for

barnet. Sophus fik et meget kort indblik i livet med kærlige forældre
og kærlige søskende. Hans pludselige død har efterladt en tomhed,
som familien løbende skal mestre og lære at leve med. Familiens tab
var stort. Ligeledes var Sophus' tab af livets oplevelser og glæder

stort. At miste et barn vurderes til at være den mest
stressprovokerende belastning, som et menneske kan udsættes for. En
sorgramt families tilpasningsopgave kan illustreres godt i dette lille
kinesiske ordsprog: Du kan ikke hindre sorgens fugle i at flyve hen
over dit hoved. Men måske du kan forhindre dem i at bygge rede i

dit hår - Kristján Grímsson, cand.psych, H.C. Andersen
Børnehospital Om forfatteren: Benny Schacksen, født 1967, har
gennem mange år været i byggebranchen inden for salg, it,

administration og produktion i ledende stillinger. Han bor i Stenstrup
lidt nord for Svendborg. Dette er hans første bog, skrevet på

baggrund af egne erfaringer.
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