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Et liv som Hee-man Lars Hee Hent PDF "Et liv som Hee-man" er en hudløst ærlig beretning om en enkelt
mands personlige udvikling gennem 50 år. Det er en spændende rejse præget af en utrættelig kamp mod den
danske jantelov, mod familiens arv og sig selv. Det er et karrieremæssigt eventyr, der tager sin begyndelse i
1978 hos det prestigefyldte BMW i England og slutter i 1990 midt i en hektisk kamp om den mest magtfulde
position i Toyota Danmark. Det er beretningen om det klassiske sprængfelt mellem far og søn. Personlig

udvikling, livsstil, succeser, skuffelser og ikke mindst kampen for at lande på benene igen, er de
gennemgående temaer. Tilnavnet Hee-man og analogien til 80’ernes tegneseriefigur bliver utilsigtet den røde

tråd. Trods status som universets hersker, er der alligevel en ting den virkelige He-man frygter; sin fars
manglende respekt. Rejsen går kronologisk gennem herlige tidsbilleder. Fra Københavns boligkarréer i

60’erne, over Birkerøds forstadsliv i 70’erne, via England i 1979 og til de mondæne kvarterer i Hørsholm og
Rungsted i 80’erne og 90’erne. Her oplever hovedpersonen glæde og smerte som den fremadstormende søn,
den dominerende ægtemand og den omsorgsfulde far. Bagagen er fyldt med farverige oplevelser, der bindes
sammen af forståelse og tilgivelse, af digte og filosofiske livssyn. Herefter er tasken pakket til den næste

destination; peace of mind.

 

"Et liv som Hee-man" er en hudløst ærlig beretning om en enkelt
mands personlige udvikling gennem 50 år. Det er en spændende rejse

præget af en utrættelig kamp mod den danske jantelov, mod
familiens arv og sig selv. Det er et karrieremæssigt eventyr, der tager
sin begyndelse i 1978 hos det prestigefyldte BMW i England og
slutter i 1990 midt i en hektisk kamp om den mest magtfulde

position i Toyota Danmark. Det er beretningen om det klassiske
sprængfelt mellem far og søn. Personlig udvikling, livsstil, succeser,
skuffelser og ikke mindst kampen for at lande på benene igen, er de
gennemgående temaer. Tilnavnet Hee-man og analogien til 80’ernes



tegneseriefigur bliver utilsigtet den røde tråd. Trods status som
universets hersker, er der alligevel en ting den virkelige He-man

frygter; sin fars manglende respekt. Rejsen går kronologisk gennem
herlige tidsbilleder. Fra Københavns boligkarréer i 60’erne, over
Birkerøds forstadsliv i 70’erne, via England i 1979 og til de

mondæne kvarterer i Hørsholm og Rungsted i 80’erne og 90’erne.
Her oplever hovedpersonen glæde og smerte som den

fremadstormende søn, den dominerende ægtemand og den
omsorgsfulde far. Bagagen er fyldt med farverige oplevelser, der
bindes sammen af forståelse og tilgivelse, af digte og filosofiske

livssyn. Herefter er tasken pakket til den næste destination; peace of
mind.
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