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Der sidder en mand i en sporvogn Mogens Klitgaard Hent PDF "Der sidder en mand i en sporvogn. En
almindelig mand i en almindelig gabardinefrakke. Hans ansigt er lidt rødt og oppustet, han har poser under
øjnene, hans hår er tyndt og tjavset, farveløst, mens øjnene er vandblå. Man kan se, at han er gift, og at hans
kone gør sig umage med at holde hans tøj rent og pænt. Han er sandelig ikke imponerende, som han sidder

der, der er noget forslidt og træt over ham, noget glædesløst.

Han har hvidt hæklet halstørklæde og lorgnetter. Han er på vej til en ågerkarl for at tigge om henstand. Det er
fredag eftermiddag. En dag i marts. En kold, grå dag."

Skildringen af den fallerede manufakturhandler Lundegaard og hans familie, der er ved at bukke under i
1930'ernes kriseramte København var Klitgaards debut.
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