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Sebastians bog Bertill Nordahl Hent PDF Bertill Nordahls søn Sebastian gjorde selvmord i en alder af 32 år.
Denne bog beskriver de første 9 måneder af Bertill Nordahls sorgarbejde som far. Vi citerer fra bogens forord:
”Hvorfor skrive en bog som denne – om et selvmord, er det ikke for privat og personligt? Jo, det er det, og
jeg ville aldrig have skrevet en bog som denne, hvis ikke min søn havde gjort selvmord i en alder af 32 år.

Denne bog består af mine følelser, overvejelser, refleksioner og tanker efter min søns selvmord. Rent praktisk
strækker bogen sig indholdsmæssigt fra den dag Sebastian døde til ni måneder efter. For mig er det at skrive
en måde at henvende mig til min søn på, og som du vil erfare, så henvender jeg mig til ham i du-form. For
mig er det en central del af min sorgproces og mit sorgarbejde at henvende mig til min søn på denne måde.
Samtidig er bogen også blevet til et portræt af min søn. Set fra en fars perspektiv. Og vel også et indirekte
portræt af mig selv. Som far. Samt en beskrivelse af en far-søn relation.Jeg håber, at bogen kan bruges i en

privat og personlig sammenhæng, i en sorggruppe eller terapeutisk sammenhæng, eller i en
undervisningsmæssig sammenhæng.”
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