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Udflugter i den danske provins Jens Kruuse Hent PDF Tag med forfatter og litterat Jens Kruuse med rundt i
den danske provins. Turen går til Thy i Nordjylland over Mols, langs heden hele vejen ned til Sønderjylland
og Fyn. Han gør stop i Sæby, Hanstholm, Løgstør, Randers, Haderslev, Assens, Kerteminde og i flere andre
byer. Undervejs fortæller Jens Kruuse små historier fra de forskellige dele af landet og giver nye perspektiver

på gamle steder.

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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