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Min lange rejse hjem Ole Thestrup Hent PDF Ole Thestrups liv er som en stor, græsk tragedie ... trods
kreative evner og en unik evne til at fange opmærksomheden hos høj som lav, måtte Ole Thestrup bruge

halvdelen af sit liv på at finde tilbage til lykken.

Hans alkoholmisbrug tog magten så meget fra ham, at han blev berygtet landet over for tvinge et fly til
nødlanding i Canada, men ved den yderste grænse - da han var ved at tage livet af sig selv - fandt han vejen

tilbage mod det lykkelige liv.

Fra sin lykkelige barndom til sin lykkelige alderdom handler Ole Thestrups liv om fortabelse og håb - i
kærligheden, kunsten og troen på det gode i mennesket. Selv om alkoholen nær tog livet af ham, fandt han
modet til at gå på scenen igen, og han vandt en helt ny generation af fans på biograflærredet i film som

´Blinkende lygter´ og ´Adams æbler´.

Bogen er skrevet med fokus på de rasende kræfter i Ole Thestrups indre. Selv om Ole Thestrup var nede at
skrabe bunden som få andre kendte danskere, er hans karisma så stor, at han i dag som få kunstnere samler

danskerne - både i de allerbredeste komedier og de smalle film og teaterstykker er han et ikon.

Ole Thestrup (f. 1948) blev uddannet skuespiller i 1976 og fejrede siden en lang række succeser på Det Kgl.
Teater og film. Efter at have vundet en livslang kamp mod alkoholisme vendte han i 2003 med stor succes

tilbage til scenen. Yngve Rasmussen er alkoholbehandler og Thestrups gode ven.
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evner og en unik evne til at fange opmærksomheden hos høj som lav,
måtte Ole Thestrup bruge halvdelen af sit liv på at finde tilbage til

lykken.

Hans alkoholmisbrug tog magten så meget fra ham, at han blev
berygtet landet over for tvinge et fly til nødlanding i Canada, men
ved den yderste grænse - da han var ved at tage livet af sig selv -

fandt han vejen tilbage mod det lykkelige liv.

Fra sin lykkelige barndom til sin lykkelige alderdom handler Ole
Thestrups liv om fortabelse og håb - i kærligheden, kunsten og troen
på det gode i mennesket. Selv om alkoholen nær tog livet af ham,
fandt han modet til at gå på scenen igen, og han vandt en helt ny
generation af fans på biograflærredet i film som ´Blinkende lygter´

og ´Adams æbler´.

Bogen er skrevet med fokus på de rasende kræfter i Ole Thestrups
indre. Selv om Ole Thestrup var nede at skrabe bunden som få andre

kendte danskere, er hans karisma så stor, at han i dag som få
kunstnere samler danskerne - både i de allerbredeste komedier og de

smalle film og teaterstykker er han et ikon.



Ole Thestrup (f. 1948) blev uddannet skuespiller i 1976 og fejrede
siden en lang række succeser på Det Kgl. Teater og film. Efter at
have vundet en livslang kamp mod alkoholisme vendte han i 2003

med stor succes tilbage til scenen. Yngve Rasmussen er
alkoholbehandler og Thestrups gode ven.
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