
Hej Tina 

 

Allerførst tak for bogen og en rigtig god læseoplevelse. Jeg har skullet “stå på tæer” for at læse 

den. Jeg læser en del, men er ikke vant til at læse faglitteratur inden for emnet. Men det er godt 

at blive udfordret. 

 

Jeg skriver her nogle ting som optog mig i bogen. 

 

- Dit brev til 18 årig efter tab. Tab kan også gøre stærk. - Godt at blive mindet om. 

- Fravær i kunstværk, Hammershøj og i Helle Helles bøger.- Holder meget af hendes bøger 

hvor tomheden larmer og fravær gør ondt. 

- Tab er et indhug i den fundamentale infrastruktur. Helbredelse: Lave 

fællesskabsaktiviteter evt. fysisk træning. - Jeg arbejder som skolelærer. Tænker ofte: 

Lad os ikke tale så meget om, bruge så meget tid om personlige problemer, men bygge 

noget nyt op, som kan optage eleverne. Jeg arbejder her meget med musik. 

- Vi skal bygge bro - sammenføre før og efter tabet 

- Vi skal genbesøge og genkalde holdepunkter af værdi. 

- Man skal i livet have et rækværk at holde ved. 

- Hvis vi leder grundigt nok, er det altid muligt at finde små skatte af guld rundt omkring i 

erindringens landskab. 

- Man lever i en proces. Man skal genfolde. ( et rigtig godt udtryk) 

- Der er aldrig et ingenting, men et noget, som vi endnu ikke bare ved, hvad er. 

- Mig selv i verden er blevet en anden. 

- Det er vigtigt her i livet at blive rækværk for andre. 

 

Jeg har svært ved at bruge ordet fantom til så meget, men jeg forstår godt, hvad du mener. 

Bogen handler for mig meget om at leve i det hele taget. Og forstå den man er set i lyset af det, 

man kommer fra. Jeg har ikke mine forældre mere. Min mor døde da hun var 55 år og min far 

var 93. Begge er selvfølgelig et tab, men at miste min mor var selvfølgelig stort, da hun jo ikke 

var gammel. - Det hører med til livet at tabe og miste, og man skal videre med sin bagage i livet. I 

den sammenhæng synes jeg, at det har været rigtig god læsning, at læse din bog.  

Jeg har som sagt skulle stå lidt på tæer. For mig ville det være godt med noget mere genkendelse 

i starten af bogen. Køre på en velkendt vej og stikke noget ud til siderne ud i det mere ukendte. - 

Hvis du forstår, hvad jeg mener. Det gør du mere lidt længere henne i bogen. 

Jeg kan bruge bogen også i forhold til tab. Folk med mere problematiske forældretab vil få hjælp 

til at se tilbage på en måske problematisk barndom: 

“Hvis vi leder grundigt nok, er det altid muligt at finde små skatte af guld rundt omkring i 

erindringens landskab.” 

 

Endnu engang tak for læseoplevelsen og held og lykke med fremtidige skriveprojekter. 

 

Kh Poul Erik 

 

 

 

 

 


