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Min bedstefars hus Allan Vendeldorf Hent PDF Min bedstefars hus er 150 års fortælling om at være tro mod
sin bestemmelse. Fortællingens gennemgående figur er tømrer og karetmager Evald Hansen, som var født til
at efterleve sine bedsteforældres livsværdier og overtage sin fars omfattende tømrerforretning nær Rågeleje.
Her var faren i de første mellemkrigsår blandt pionérerne bag udviklingen af det hendøende fiskersted til

eksklusivt ferieparadis. Det er portrættet af et Danmark i indre brydninger fortalt gennem tre generationer, der
på hver sin måde satte aftryk på samfundet i deres tid. Først i et religiøst opbrud, senere med fremsynet

nytænkning og endelig ved at stå fast og værne om de stolte traditioner, da udviklingen løb løbsk. Og så er
det historien om livet i og omkring en driftig håndværkerfamilie på landet fra slutningen af 1800-tallet og

100 år frem gennem de årtier, da det moderne Danmark med de korte horisonter vandt og de ædle
håndværkstraditioner tabte.
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