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Min hat sidder skævt Jens Kruuse Hent PDF "Ordet erindringsforskydning bruges populært entydigt med
løgnehistorie. Men det, jeg her har plukket ud af oplevelser og møder med mennesker, er ikke løgnehistorier.
Et par navne er ændrede, et sted og et årstal er usikre, et og andet er trængt lidt sammen for perspektivets
skyld, adskilligt udeladt, men indholdet er ganske enkelt erindringer om ting, jeg har oplevet. De er da heller
ikke så mærkværdige, at de skal kaldes løgne af den grund."
I "Min hat sidder skævt" blander Jens Kruuse anekdoter, bekendelser og erindringer sammen til et spændende
selvportræt. Hans mange rejser rundt i Europa og minder om det radikale barndomshjem i Odense, hvor faren
bestemt heller ikke var bange for at fortælle en god historie, blandes med skildringer af Jens Kruuses
forfædres liv, og på den måde ser vi den store fortæller gøre sin egen historie interessant for alle, der læser
den.
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).

"Ordet erindringsforskydning bruges populært entydigt med
løgnehistorie. Men det, jeg her har plukket ud af oplevelser og møder
med mennesker, er ikke løgnehistorier. Et par navne er ændrede, et
sted og et årstal er usikre, et og andet er trængt lidt sammen for
perspektivets skyld, adskilligt udeladt, men indholdet er ganske
enkelt erindringer om ting, jeg har oplevet. De er da heller ikke så
mærkværdige, at de skal kaldes løgne af den grund."
I "Min hat sidder skævt" blander Jens Kruuse anekdoter, bekendelser
og erindringer sammen til et spændende selvportræt. Hans mange
rejser rundt i Europa og minder om det radikale barndomshjem i
Odense, hvor faren bestemt heller ikke var bange for at fortælle en
god historie, blandes med skildringer af Jens Kruuses forfædres liv,
og på den måde ser vi den store fortæller gøre sin egen historie
interessant for alle, der læser den.
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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