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FORSKYDNINGER Mogens Fjord Christensen Hent PDF Bogen består af fem fortællinger, der alle med

forskellige indfaldsvinkler har krigen som centralt emne. I den første historie, ’Forskydninger’, berettes om to
kammeraters skæbne, efter at de i flere omgange har været udsendt til en krig i Mellemøsten, og om deres
skæbnes indflydelse på deres nærmeste i den provinsby, hvor handlingen foregår. ’En sommerdag’ handler
om afstanden mellem en magthavers tænkning og de tanker, et ægtepar lidt oppe i årene har omkring deres

søn i en fremmed krig. I ’Konfrontation’ er to soldater sendt ud i krigens ingenmandsland for at hente en såret
kammerat ind. ’Taxachaufføren’ er en forhenværende serbisk soldat, der har deltaget i uhyrligheder under
Balkankrigen, og som nu gemmer sig i København. I ’Cellen’ befinder en mand sig det forkerte sted på det

forkerte tidspunkt og bliver inddraget i en lokal konflikt i et fremmed land. Uddrag af bogen Han rejser sig og
parkerer kørestolen ved et træ, lige hvor stien begynder. Med en krykkestok i den raske hånd går han ind i

skoven. Han skal gå fem kilometer i dag, har han bestemt. Der er ret vildt, men det har han bestemt. Han skal
vise dem. Han finder en langsom, jævn rytme, som tillader ham at få en god fornemmelse af balancen. Et
egern piler over stien, op ad en stamme, ud på en gren, ud på de yderste grene og synes at svæve gennem

luften over i et andet træs tyndeste grene og videre. Han lægger et imaginært gevær til kinden og skyder efter
det, kommer et øjeblik ud af balance, men får rettet ind. Et svedudbrud rammer ham som en byge. Om
forfatteren Mogens Fjord Christensen tog medicinsk embedseksamen i 1965 og blev i 1974 ansat som
overlæge ved børneafdelingen på Herning Sygehus. Senere administrerende overlæge samme sted indtil
pensioneringen i 2002. Efter pensioneringen har han kastet sig over at skrive fiktion. Han har indtil videre

udgivet fire romaner og enkelte noveller.

 

Bogen består af fem fortællinger, der alle med forskellige
indfaldsvinkler har krigen som centralt emne. I den første historie,
’Forskydninger’, berettes om to kammeraters skæbne, efter at de i
flere omgange har været udsendt til en krig i Mellemøsten, og om
deres skæbnes indflydelse på deres nærmeste i den provinsby, hvor
handlingen foregår. ’En sommerdag’ handler om afstanden mellem
en magthavers tænkning og de tanker, et ægtepar lidt oppe i årene
har omkring deres søn i en fremmed krig. I ’Konfrontation’ er to
soldater sendt ud i krigens ingenmandsland for at hente en såret



kammerat ind. ’Taxachaufføren’ er en forhenværende serbisk soldat,
der har deltaget i uhyrligheder under Balkankrigen, og som nu
gemmer sig i København. I ’Cellen’ befinder en mand sig det

forkerte sted på det forkerte tidspunkt og bliver inddraget i en lokal
konflikt i et fremmed land. Uddrag af bogen Han rejser sig og
parkerer kørestolen ved et træ, lige hvor stien begynder. Med en
krykkestok i den raske hånd går han ind i skoven. Han skal gå fem
kilometer i dag, har han bestemt. Der er ret vildt, men det har han
bestemt. Han skal vise dem. Han finder en langsom, jævn rytme,
som tillader ham at få en god fornemmelse af balancen. Et egern
piler over stien, op ad en stamme, ud på en gren, ud på de yderste
grene og synes at svæve gennem luften over i et andet træs tyndeste
grene og videre. Han lægger et imaginært gevær til kinden og skyder
efter det, kommer et øjeblik ud af balance, men får rettet ind. Et

svedudbrud rammer ham som en byge. Om forfatteren Mogens Fjord
Christensen tog medicinsk embedseksamen i 1965 og blev i 1974
ansat som overlæge ved børneafdelingen på Herning Sygehus.

Senere administrerende overlæge samme sted indtil pensioneringen i
2002. Efter pensioneringen har han kastet sig over at skrive fiktion.
Han har indtil videre udgivet fire romaner og enkelte noveller.
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