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Jordbær Klaus Rifbjerg Hent PDF Edith Gustafsson, født ca. 1900, kommer fra landet og er ud af en stor

søskendeflok. Egl. er hun uønsket, hvad moderen ikke lægger skjul på. Edith får som den eneste i flokken en
studentereksamen og flytter til København, men afbryder sine universitetsstudier for i stedet at arbejde i en
børnehave. Her træffer hun en kollegas bror, Robert Falck, ingeniør og enkemand, som hun gifter sig med.
Han er en blid, ordentlig, lidt reserveret mand, som Edith godt ved ikke til fulde kan tilfredsstille eller

modsvare den voldsomme, også seksuelle lidenskab, der ligger dybt i hende. Romanens ramme er Roberts
dødsleje. Edith kaldes til hospitalet en nat, og siddende ved hans seng reflekterer hun over sit liv. Det har på
alle måder været et udmærket liv, men måske også et lidt resigneret og almindeligt liv, hvor en masse ønsker

og håb ikke er blevet indfriet, og hvor blusset altid har stået lidt lavt. Der har været engagement i både
arbejde, politik og familie, men alt er holdt i tømme. Edith Falck er aldrig for alvor kommet op at flyve.

 

Edith Gustafsson, født ca. 1900, kommer fra landet og er ud af en
stor søskendeflok. Egl. er hun uønsket, hvad moderen ikke lægger
skjul på. Edith får som den eneste i flokken en studentereksamen og
flytter til København, men afbryder sine universitetsstudier for i
stedet at arbejde i en børnehave. Her træffer hun en kollegas bror,

Robert Falck, ingeniør og enkemand, som hun gifter sig med. Han er
en blid, ordentlig, lidt reserveret mand, som Edith godt ved ikke til
fulde kan tilfredsstille eller modsvare den voldsomme, også seksuelle
lidenskab, der ligger dybt i hende. Romanens ramme er Roberts
dødsleje. Edith kaldes til hospitalet en nat, og siddende ved hans
seng reflekterer hun over sit liv. Det har på alle måder været et

udmærket liv, men måske også et lidt resigneret og almindeligt liv,
hvor en masse ønsker og håb ikke er blevet indfriet, og hvor blusset



altid har stået lidt lavt. Der har været engagement i både arbejde,
politik og familie, men alt er holdt i tømme. Edith Falck er aldrig for

alvor kommet op at flyve.
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