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udgivelse i Jensen & Dalgaards serie ´En klassiker til tiden´, med forord af Hans Hertel.

Den 30-årige tuberkuløse ex-vagabond Mogens Klitgaard sad i 1936 på Kgs. Nytorv og betragtede
bedsteborgerskabet, da beslutningen tog form: Nu gjaldt det livet, nu måtte han slippe ud af ufriheden! Han
gik hjem til sit værelse og begyndte på, hvad der blev til den højt roste debutroman Der sidder en mand i en
sporvogn. Den blev skrevet i den sparsomme fritid, før han gik på arbejde som billardmarkør på Vesterbro.
Romanen er en sand klassiker med et stærkt samfundssyn, en kras og kærlig fortælling om fattigdom og

(u)frihed. 

I denne udgivelse har vi i samarbejde med Hans Hertel valgt at inkludere et andet af Klitgaards meget roste
værker, Danmarks første radioroman, Elly Petersen, som for 75 år siden lagde gaderne øde, da lytterne fulgte
med over 11 mandage i foråret 1941. Og som en yderligere bonus: Den lille radionovelle ´Brunkul´, bragt i

radioen samme efterår. 
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