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Rytme Jens Kruuse Hent PDF "Inde i byen myldrede de rundt og snagede i verdenssensation og
borgmesterens fortid og den stakkels borgmesterindens fremtid, de råbte i mikrofoner og snurrede apparater.
Her var en lille dreng, som stod over for en af livets elementære sorger - den falske anklage.
Anton havde taget sig af at rede tre fugleunger, som var blevet moderløse ved kattens hjælp. Overlæreren
havde misforstået ham. Han var blevet anklaget i hele skolens påhør. Uretfærdighed, fortvivlelse og verdens
elendighed myldrede om drengen - hvordan skulle han nogensinde blive renset?"
Jens Kruuse (1908-1978) var en dansk forfatter, litteraturhistoriker, dr.phil, kritiker og modstandsmand. Han
var dansk lektor ved det franske universitet Sorbonne, docent ved Aarhus Universitet og modtager af
Holberg-medaljen for sit store arbejde inden for dansk litteraturforskning. Jens Kruuses forfatterskab tæller
blandt andet "Det følsomme drama" (1934), "Digtere og traditioner" (1939) "Holbergs maske" (1964), "Storm
P. som samfundskritiker" (1972) og "En poetisk kriger - Ludvig Holberg" (1978)

"Inde i byen myldrede de rundt og snagede i verdenssensation og
borgmesterens fortid og den stakkels borgmesterindens fremtid, de
råbte i mikrofoner og snurrede apparater. Her var en lille dreng, som
stod over for en af livets elementære sorger - den falske anklage.
Anton havde taget sig af at rede tre fugleunger, som var blevet
moderløse ved kattens hjælp. Overlæreren havde misforstået ham.
Han var blevet anklaget i hele skolens påhør. Uretfærdighed,
fortvivlelse og verdens elendighed myldrede om drengen - hvordan
skulle han nogensinde blive renset?"
Jens Kruuse (1908-1978) var en dansk forfatter, litteraturhistoriker,
dr.phil, kritiker og modstandsmand. Han var dansk lektor ved det
franske universitet Sorbonne, docent ved Aarhus Universitet og
modtager af Holberg-medaljen for sit store arbejde inden for dansk
litteraturforskning. Jens Kruuses forfatterskab tæller blandt andet
"Det følsomme drama" (1934), "Digtere og traditioner" (1939)
"Holbergs maske" (1964), "Storm P. som samfundskritiker" (1972)
og "En poetisk kriger - Ludvig Holberg" (1978)
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