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Bedstes hus Lise Seierø Hent PDF Forlaget skriver: Bedstes hus er en autentisk og selvoplevet beretning om
en københavnsk storfamilies liv i mellemkrigsårene og ind i besættelsestiden. Fortalt i et lyst og letflydende

sprog – enkelt, detaljeret, usentimentalt og lige ud af landevejen.

Bedste selv er det faste holdepunkt. En stærk og altfavnende kvinde, selverhvervende syerske og matriark,
der i sit lille, men elastiske hus holder sammen og styr på en stor og livfuld flok børn og voksne. Herunder
flere granvoksne sønner, der som enkemænd og medbringende adskillige børn, atter har fundet ly i Bedstes

forunderlige, svenske træhus i Harespringet.

Bogen rummer et stort og frodigt persongalleri. Og giver et varmt og lavmælt humoristisk billede af børn og
voksnes liv og dagligdag i et arbejder- og håndværkermiljø med stor sammenhængskraft. På en tid hvor

kaffeerstatningen snurrede på Madam Blå, fædre kunne hentes på det lokale værtshus, pantelåneren kaldtes
´onkel´, høns og grise slagtedes i gården, lokumsspanden blev tømt i rabarberbedet, sommerhuset var et telt
på Amager Sydstrand – og forfatterens mor kunne kalde børnene til vinduet for at se Stauning spadsere

gennem gaden.
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