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Faste forhold Christian Kampmann Hent PDF Faste forhold er en fortsættelse af romanen Visse hensyn om
fem søskende og deres kærlighedsliv. Mens det forrige bind mest handlede om hvordan de fem søskende
opdagede kærligheden, handler det ny om hvordan de prøver at holde på kærligheden eller forny den eller
genfinde den. Ti år er gået. De stilfærdige 50’ere er for længst forbi. En ny tid med større politisk bevidsthed
og forsøg med andre samlivsformer end de gængse former hverdagen. De fleste af personerne kommer ud for
at kærligheden har svært ved at kunne rummes inden for en afgrænset tosomhed. De faste forhold udvides.
Det giver nye glæder og problemer, hvadenten man må dele nogen med en anden, eller man selv må dele sig

mellem to. Romanen åbner med en familiemiddag i huset hvor de fem søskende er vokset op og deres
forældre stadig bor. Nytårsaften skal fejres. Rammen er som tidligere, men årene der er gået og den ny,

urolige tid præger omgangsformerne. Den yngre generation er ikke længere forsigtig med at sige sin mening,
og den ældre, især faren, tvinges til at reagere. Få emner bliver fortiet, sådan som de blev det i gamle dage.
Ikke engang penge er tabu. Sammen med kærligheden er penge – og den magt de kan udøve – hovedtemaet i
handlingen, der kulminerer med at grundlaget for familieøkonomien belyses i et fjernsynsinterview, og en af

de fem søskende gør et meget godt parti.
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