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Min lykkelige barndom Jens Kruuse Hent PDF Forlaget skriver: I "Min lykkelige barndom" vender
litteraturforsker og dr.phil Jens Kruuse i erindringsglimt tilbage til barndommen i 1910'ernes og 20'ernes

Odense.

"Skolen var vidunderlig. Vor historiske sans blev styrket af en prægtig lærerinde, som hed Marie Møller. Hun
havde sat hele Damarkshistorien på vers. Jeg følte dyb sorg, da jeg fremsagde verset om Daanevirke og far
udtalte: - Sådan et hysterisk fruentimmer, det er sgu' en af den type, der ikke kan se en rød sodavand uden at

tænke på Dybbøl."

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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