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DER KOM ET BREV Hans Agerbek Husted Hent PDF Vi følger Hans på vej igennem årtierne fra

halvtredserne frem til nutiden. Barndommen strakte sig fra at være et lykkeland til at være en barndom, der
ikke altid var lige lykkelig. Som ung gennemlever han en blind og stormende forelskelse i en pige, der dog
ikke gengælder hans kærlighed. Som 23-årig finder han undervejs på sin færd den eneste ene. En moden

færøsk kvinde forelsker sig i ham. Deres kærlighed og hengivenhed til hinanden vokser og modnes igennem
årene og bliver til et livslangt kærligheds- og venskabsforhold. Vi får indblik i hans tid som lærer på

Færøerne og i Grønland. Alt tegner godt, men så bliver han ramt af et alvorligt handicap midt i sin karriere
som lærer i Grønland. Han mister to tredjedele af synet og må opgive lærergerningen. I de senere år i

manddommen sniger misbrug af alkohol sig ind i hans hverdag. En dag modtager han et hjerteskærende brev
fra sin søn, som får ham til at vende kajakken. Brevet skar sig ind i hjertet på ham. Var det virkelig så galt fat?
Uddrag af bogen Snakkede med mor. Hun var så forfærdelig ked af det og var ved at give op. Lidt senere kom
du selv ned i køkkenet, og jeg kunne se, at du havde det forfærdeligt. Det gjorde så ondt at se dig have det på
den måde. Du vidste godt, at det var helt galt, men mente bare, at du måtte ”tage dig sammen”. Alligevel gik
du med til at tage ud på den psykiatriske skadestue. Jeg ved, det er, fordi du et sted derinde prioriterer din
søns ønsker højere end dine egne, og det skal du have stor tak for. Jeg ved nemlig, at du kan, når det gælder.
Selv når du har det så skidt, som det var tilfældet den mandag morgen. Alligevel svævede du konstant mellem
dit eget alkoholbehov og vores indtrængende ønske om, at du skulle lade være. Om forfatteren Hans Agerbek
Husted (f. 1952) er opvokset i Esbjerg. Exam.art. i nordisk sprog og litteratur fra Odense Universitet 1983.
Uddannet lærer i 1988. Han har været lærer i Danmark, Færøerne og Grønland. Har skrevet kronikker til

aviser og portrætter til ugeblade og magasiner. I dag arbejder han som frivillig på et værested.

 

Vi følger Hans på vej igennem årtierne fra halvtredserne frem til
nutiden. Barndommen strakte sig fra at være et lykkeland til at være
en barndom, der ikke altid var lige lykkelig. Som ung gennemlever

han en blind og stormende forelskelse i en pige, der dog ikke
gengælder hans kærlighed. Som 23-årig finder han undervejs på sin
færd den eneste ene. En moden færøsk kvinde forelsker sig i ham.
Deres kærlighed og hengivenhed til hinanden vokser og modnes

igennem årene og bliver til et livslangt kærligheds- og
venskabsforhold. Vi får indblik i hans tid som lærer på Færøerne og i



Grønland. Alt tegner godt, men så bliver han ramt af et alvorligt
handicap midt i sin karriere som lærer i Grønland. Han mister to
tredjedele af synet og må opgive lærergerningen. I de senere år i

manddommen sniger misbrug af alkohol sig ind i hans hverdag. En
dag modtager han et hjerteskærende brev fra sin søn, som får ham til

at vende kajakken. Brevet skar sig ind i hjertet på ham. Var det
virkelig så galt fat? Uddrag af bogen Snakkede med mor. Hun var så
forfærdelig ked af det og var ved at give op. Lidt senere kom du selv
ned i køkkenet, og jeg kunne se, at du havde det forfærdeligt. Det
gjorde så ondt at se dig have det på den måde. Du vidste godt, at det

var helt galt, men mente bare, at du måtte ”tage dig sammen”.
Alligevel gik du med til at tage ud på den psykiatriske skadestue. Jeg
ved, det er, fordi du et sted derinde prioriterer din søns ønsker højere
end dine egne, og det skal du have stor tak for. Jeg ved nemlig, at du
kan, når det gælder. Selv når du har det så skidt, som det var tilfældet
den mandag morgen. Alligevel svævede du konstant mellem dit eget
alkoholbehov og vores indtrængende ønske om, at du skulle lade
være. Om forfatteren Hans Agerbek Husted (f. 1952) er opvokset i

Esbjerg. Exam.art. i nordisk sprog og litteratur fra Odense
Universitet 1983. Uddannet lærer i 1988. Han har været lærer i

Danmark, Færøerne og Grønland. Har skrevet kronikker til aviser og
portrætter til ugeblade og magasiner. I dag arbejder han som frivillig

på et værested.
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