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Lyskabinettet Morten Ramsland Hent PDF Ti minutter efter sin fars død, træder Thomas ind på Odense

Sygehus. Uvilkårligt tænker han tilbage på sin opvækst i 1970’erne og 1980’erne: En barndom med kejtet
danseskoleundervisning, tossede familieferier, stævner i dykkerklubben og spirende seksualitet. Men når
voksne mænd taler om mænd og damer, når klassekammerater taler om køn og kærester, får Thomas en

snigende følelse af ikke helt at høre til. Da Thomas som voksen møder Sidsel og får børn, vokser
fornemmelsen af at være en gåde for sig selv. Livet i kernefamilien ender i depressionens mørke, og han

beslutter sig for at opsøge Overbecks lyskabinet. I lyskabinettet oplyser Overbecks lamper skridt for skridt de
stier, som Thomas er gået ad hele sit liv. Og da Thomas møder Nora med det lysende blik, kan han gøre op
med sin fortælling. Sammen skaber de – midt i Thomas’ familieliv med Sidsel og børn - et lukket rum, hvor
han kan komme tættere på gåden. Lyskabinettet er en roman om at blive fri fra fortællingerne om sig selv. Om

at finde nye måder at være mand, partner og far på.

 

Ti minutter efter sin fars død, træder Thomas ind på Odense
Sygehus. Uvilkårligt tænker han tilbage på sin opvækst i 1970’erne
og 1980’erne: En barndom med kejtet danseskoleundervisning,
tossede familieferier, stævner i dykkerklubben og spirende

seksualitet. Men når voksne mænd taler om mænd og damer, når
klassekammerater taler om køn og kærester, får Thomas en snigende
følelse af ikke helt at høre til. Da Thomas som voksen møder Sidsel
og får børn, vokser fornemmelsen af at være en gåde for sig selv.
Livet i kernefamilien ender i depressionens mørke, og han beslutter
sig for at opsøge Overbecks lyskabinet. I lyskabinettet oplyser

Overbecks lamper skridt for skridt de stier, som Thomas er gået ad
hele sit liv. Og da Thomas møder Nora med det lysende blik, kan han



gøre op med sin fortælling. Sammen skaber de – midt i Thomas’
familieliv med Sidsel og børn - et lukket rum, hvor han kan komme

tættere på gåden. Lyskabinettet er en roman om at blive fri fra
fortællingerne om sig selv. Om at finde nye måder at være mand,

partner og far på.
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