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De røde fjer Mogens Klitgaard Hent PDF Mogens Klitgaards roman "De røde fjer" foregår i København på
Frederik den 6.‘s tid i krigsårene 1807-14, men præget af stærke antinazistiske undertoner siger den samtidig

meget om den tid, den blev til i.

"Mogens Klitgaard er uhøjtidelig og dus med den tidsalder han beskriver. Bogen er skrevet med legende let
hånd og sprudlende lune." – Information

"Den aktuelle mening i denne psykologiske roman er lige så tydelig, som den historiske tid er levendegjort, et
gammelt København, der ikke lugter af museum, men af frisk hverdag og jævne folk, skildret gennem disse
humor- og stemningsfyldte montager af store og små træk, som man finder i næsten alle Mogens Klitgaards

romaner." – Sven Møller Kristensen

Mogens Klitgaard (1906-1945) mistede sine forældre som helt lille dreng og blev derefter sendt til Det
Kongelige Opfostringshus på Østerbro. Han kom senere i lære som gartner, men udlængslen fik ham til at

forlade sin læreplads, og de næste ti år rejste han rundt i Europa som vagabond. Hans omflakkende tilværelse
fik en ende, da han blev indlagt på Boserup Sanatorium med tuberkulose. Det var på den tid, han begyndte at

skrive. Han fik sit gennembrud i 1937 og nåede at få udgivet seks romaner inden sin død i 1945.
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