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halvtredsere til optimismens kulmination i ungdomsoprørets år 1968. Et stort panorama skrevet for radio med
balancen lagt imellem den historiske dokumentation, den realistiske fiktion og det stadige spil mellem fædre
og sønner, mødre og døtre, venner og veninder, onkler og tanter, overordnede og underordnede, herrer og

slaver. Det spil vi alle er fælles om.

Andet bind. Noget er ved at finde sin bane …: Tilsyneladende går det Hakon Vestervang godt. Han har
indrettet sin boghandel efter de ny forskrifter, og der er gang i sagerne. Selv ekspanderer han også i al

hemmelighed og indleder et forhold til sin nærmeste medarbejder. Opbruddet er almindeligt. Men selv om
også Jan Erik, boghandlerens søn, siger farvel til en del af sin fortid og styrer mod en personlig frigørelse, er
der signaler i luften som tyder på, at det, der nu er ved at finde sin bane, i mangt og meget ligner det gamle

mønster. Bryllupsklokkerne ringer.

 

En dansk families liv i lyst og nød fra de usikre halvtredsere til
optimismens kulmination i ungdomsoprørets år 1968. Et stort

panorama skrevet for radio med balancen lagt imellem den historiske
dokumentation, den realistiske fiktion og det stadige spil mellem
fædre og sønner, mødre og døtre, venner og veninder, onkler og
tanter, overordnede og underordnede, herrer og slaver. Det spil vi

alle er fælles om.

Andet bind. Noget er ved at finde sin bane …: Tilsyneladende går
det Hakon Vestervang godt. Han har indrettet sin boghandel efter de
ny forskrifter, og der er gang i sagerne. Selv ekspanderer han også i
al hemmelighed og indleder et forhold til sin nærmeste medarbejder.
Opbruddet er almindeligt. Men selv om også Jan Erik, boghandlerens
søn, siger farvel til en del af sin fortid og styrer mod en personlig
frigørelse, er der signaler i luften som tyder på, at det, der nu er ved

at finde sin bane, i mangt og meget ligner det gamle mønster.
Bryllupsklokkerne ringer.
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