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Gud mildner luften for de klippede får Mogens Klitgaard Hent PDF Gud mildner Luften for de klippede Faar
(1938). Det lyder afbalanceret, men titlen er ironisk og kommenteres ideologikritisk af Klitgaard: „For at
Faaret ikke skal gøre Vrøvl over at blive klippet, siger man, at Gud mildner Luften for det.“ Bogen handler
om dem, som tilværelsen i alle henseender har mishandlet, og som skifter land oftere, end de skifter sokker.
Hvis man stødes ned i krapylets underklasse, kan man være sikker på, at de økonomiske trængsler fører andre

slags fordærv med sig: psykiske, helbredsmæssige, moralske. Romanen handler om Klitgaards egne
oplevelser til søs og på landevejene, der førte ham vidt omkring, fra Sydeuropa til Nordskandinavien. Han
solgte snørebånd og tog elendigt betalt løsarbejde på de gårde, han kom forbi, men ofte anede han ikke, hvor
det næste måltid skulle komme fra. Til tider slog han sig igennem med tiggeri og småsvindel og opnåede en
kortvarig succes som chef for et smuglerforetagende, der opererede hen over den svensk-norske grænse.
Specialet var cigaretter af mærket Teddy; dette erindringsmateriale havde han allerede udnyttet i den

hårdkogte, pessimistiske novelle „Teddy-Smugleren“ (først bragt i Socialdemokratens søndagstillæg 1937).
Smuglerens drømme om en strålende fremtid knuses brat i denne moderne version af H.C. Andersens „Konen
med Æggene“. Overalt gjorde Klitgaard sig erfaringer med tilværelsens fundamentale mangel på balance.
Arbejde adler, men adelen arbejder ikke, lyder et mundheld i vagabondkredse, som han citerer. (Dansk

Litteraturs Historie)
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