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Som vanvid Jens Kruuse Hent PDF Jens Kruuses roman "Som vanvid" er baseret på massakren i Oradour i
Frankrig fire dage efter de allierede styrker invaderede Normandiet 6. juni 1944.

"Den 10. juni 1944 kom et kompagni SS-folk til den franske landsby Oradour. De skød og brændte byens
mandlige befolkning og skød og brændte kvinder og børn, de plyndrede byen og brændte den derefter

komplet ned, de samlede folk, der arbejde i markerne og som boede i småklynger af huse eller enlige gårde i
kommunen sammen og skød og brændte dem og plyndrede og brændte deres huse ..."

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)

"Jens Kruuses hidtil bedste bog, om massakren i Oradour, hvor tyskerne under krigen udryddede en hel byes
befolkning... Den dokumentation vejer tungere end mange digterværker. Sådan skete det. Sådan er det." -Jens

Kistrup, Berlingske Tidende

"En af krigens mest vanvittige aktioner skildret med det nøgterne mesterskab." -Hakon Stangerup, B.T.

"Lige så hurtigt denne bog er læst, lige så sent må den blive glemt." -Palle Koch, Information
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