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De røde fjer Mogens Klitgaard Hent PDF De røde Fjer udspiller sig i tiden omkring englændernes

bombardement af København 1807. Som hos Nis Petersen danner fortidsskildringen et samtidsspejl; bag den
historiske facade angriber romanen den voldsmentalitet, som de tyske besættelsestropper repræsenterede. De
„røde fjer“ i titlen henviser til Frederik 6.s adjudanter, der fungerede som et korps af politispioner. Vi følger
en mand med det vankelmodige navn Sivertsen. Han afskediges fra sin stilling som huslærer, og efter en

periode som subsistensløs presses han til at spionere mod sin tidligere arbejdsgiver. Romanens
hovedmodsætning går mellem den politiske verdens intrigemagere og de almindelige københavnere, som
lider under krig og undertrykkelse, men alligevel for de flestes vedkommende nægter at lade sig kue. Som
Orwell og andre af tidens socialt sindede forfattere mente Klitgaard, at jævne, upåfaldende mennesker var

langt mere interessante end de rige og feterede. (Dansk litteraturs historie)
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