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opfatter jeg den, og sådan må jeg her fortælle om den. En mørkere tone ser jeg ikke bare i enkelte episoder og
oplevelser men i høj grad i den kritik, jeg siden måtte udøve overfor mig selv i hin tid. Mellem henrykkelsens
og munterhedens verdener, i oplevelsen af denne vel endnu i vore dage enormt avancerede skole sådan som
jeg nu taknemmelig prøver at genopleve den, møder jeg en mørk ængstelse for, hvad jeg selv var og blev, en
alvorlig skam over, hvor dårligt det altsamemn var og gik, - og alligevel: Vi var så henrykte." 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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