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sandsynligvis hans forfader fra Norden erfor, enten han kom som blond slave eller skrigende barbarisk
overfaldsmand: At dette er en svær by at finde rundt i. At alt er kolosalt. Det første kan man overvinde på et
par dage, så har man sine kendemærker, og det klarer sig, så frygt ikke så meget. Men det andet er egentlig
forbløffende: Der er noget vulgært ved Rom ... sådan er det allevegne. Det gælder antikkens, og det gælder
renæssancens, ligesom det gælder nutidens bygninger: De er de største i verden." 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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