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Dagstelegrafen Klaus Rifbjerg Hent PDF Emma og Richard Nielsen er et ægtepar midt i 70'erne, der bor i hus
i Vanløse. Han er pensioneret lærer fra Ingrid Jespersens Skole, hun fra biblioteket. De har to midaldrende
børn, Rie, der arbejder på et reklamebureau, er fraskilt og mor til den 18-årige Anders, der er elev på

Forfatterskolen, og Carsten, der til familiens store overraskelse og misbilligelse er sekondløjtnant i militæret
og for tiden udsendt til Irak og en barsk hverdag i Camp Tordenskjold. 

Hvad handler Dagstelegrafen om? - den er bl.a. et øjebliksbillede af en familie og dermed af nogle personer,
der er følelsesmæssigt tæt forbundne, men som alligevel er forskellige og skilt ud fra hinanden i den
ensomhed, som er tilværelsens vilkår. Der er fortidsknuder og fortielser, bl.a. afsløres det pludseligt, at

Richard i ægteskabets første år har haft en affære med en digterinde, som han ikke var forelsket i, men som
tiltrak ham seksuelt, og som måske/måske ikke repræsenterede den sult efter lidenskab og drift, som han

ellers ikke vidste, hvad han skulle stille op med, og som, da den afsløres nu så mange år efter, får Emmas hele
tilværelse til for et øjeblik at styrte sammen i følelsen af et stort illusionsnummer. Der er Richards pludselige
død, der måske/måske ikke forrykker nogle ting i familien, der er Ries altid ukuelige humør, der dækker over
en aldrig tilfredsstillet længsel, og der er Anders, der kæmper for at komme ind i kunsten som sig selv (og her

leveres et satirisk portræt af Forfatterskolen!) og derfor har planer om at tage navn efter sin barndoms
sommersted: Nyord. Der er Carsten, der har valgt en macho-vej, måske/måske ikke i trods mod den

kulturradikale og humanistiske baggrund, som forældrene og en borgerlig Vanløse-baggrund giver, men er det
lykken? - næppe ...

 

Dagstelegrafen er en roman om livet med dets strid og længsler og kampe og om den stædige energi, den
enkelte lægger i det for at få det hele til at glide. Dagstelgrafen er den registrerende bevidsthed og det

konstante aftryk, livet sætter i mennesket. Det er alt det, der tikker ind og lagres og former et menneske og
dets reaktioner, og det er gennemlyst og beskrevet med stor seismografisk følsomhed. 
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