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Den lyse vagabond Leon Jaurnow Hent PDF Forlaget skriver: Den danske forfatter Mogens Klitgaard levede
et usædvanligt liv som forfatter, hvor inspirationen fandtes i hverdagen og skæbnerne omkring ham. Den
lysende vagabond, som Leon Jaurnow kalder ham, gik omkring på de danske landeveje i de hårde år i

mellemkrigstiden, og her mødte han vidt forskellige mennesker med vidt forskellige historier. I hans mange
noveller møder vi alt fra småborgeren, der i sin jagt på social status ender endnu værre, end han startede, til
den unge provinspige, der stikker af til storbyen for at søge lykken, som viser sig at være svær at holde fast

på. Mogens Klitgaards skildringer af disse mennesker og deres mange fejl og mangler er både ægte og kærlig.

Leon Jaurnows bog om Mogens Klitgaard fortæller om det liv, forfatteren levede, og som gav stof til så
mange historier. Samtidig foretager Leon Jaurnow en dybdegående analyse af Mogens Klitgaards tekster ud

fra både et historisk og et teoretisk synspunkt.

Leon Jaurnow (f. 1962) er uddannet cand.phil. i dansk og har blandt andet været ansat som
forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek og editionsfilolog ved Søren Kierkegaard

Forskningscenteret.
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