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Andre måder Christian Kampmann Hent PDF Andre måder er det fjerde og sidste bind i serien om de fem

søskende i familien Gregersen, og det mest omfangsrige. Handlingen foregår i efteråret og vinteren 1973–74,
det halvår da energikrisen ramte den vestlige verden, og man i Danmark „skruede ned for blusset“ og to nye
partier opstod og slugte stemmer fra de gamle partier i folketinget, og arbejdsløsheden fortsatte med at stige.
Den ældste af de fem søskende, Karen, er nu et par og fyrre, og den yngste, Maj, har passeret de tredive år.

Deres far fylder snart halvfjerds, og en ny generation – hans børnebørn – er ved at blive voksne. For
generationen i midten – de fem søskende og deres nærmeste – bliver det en periode med nye forsøg på at leve
på andre måder, enten frivilligt eller ansporet af andre. Romanen slutter i et kollektiv, som dannes i denne

periode. Det er påske, og siden serien begyndte er der gået tyve år.
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