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De uforberedte Jens Kruuse Hent PDF Jens Kruuses 14 erindringskapitler fortæller om mellemkrigstidens

Danmark, om kendte og ukendte danskere, hvis oplevelser tilsammen væver et billede af et lille land og dets
befolkning, der levede i lykkelig uvidenhed om, at de levede i en mellemkrigstid og ikke en efterkrigstid. "De
uforberedte" forholder sig både kritisk og kærligt til 1920‘erne og 1930‘ernes uskyldige tilskuermentalitet,
der fik en brat ende, da der udbrød en krig, som de var helt uforberedte på. 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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