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Der er kaffe klokken 3 Anne Hinge Hent PDF Forlaget skriver:  I Der er kaffe klokken 3 beskriver Anne
Hinge (f. 1952) sin opvækst som efternøler i en stor familie i en forstad til Aarhus. Et bundsolidt

middelklassehjem – ´med klaver og bidét´.

Villaen i Viby gemmer på alle minderne om en tryg barndom med otte søskende og deres kærester og mænd
og koner – efterfulgt af en evigt voksende flok af nevøer og niecer.

Læseren kommer også omkring familiens sommerbolig ved Mossø – med søndagskaffe, myggedans, sejlture
på søen og udflugter til Øm Kloster og Ry.

Erindringerne er en spejling af Viby og verden i de stillestående 50’ere og de mere moderne 60’ere og giver
et levende billede af en anderledes tid.

Selv om bogens målgruppe er de unge generationer i forfatterens egen familie, kan erindringerne
have kulturhistorisk interesse for en bredere kreds.
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