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Rejse i Italien Tom Kristensen Hent PDF "Rejse i Italien" er Tom Kristensens berømte rejseskildring fra
Støvlelandet. Bogen giver et indblik i Italiens natur, kunst og kultur og i den sydlandske mentalitet og

livsudfoldelse. Men "Rejse i Italien" er mere end bare en rejseskildring – det er også et stykke fremragende
dansk litteratur skabt af en af det 20. århundredes største, danske forfattere. Forfatter og kritiker Tom

Kristensen (1893-1974) hører til blandt det 20. århundredes ledende skikkelser i dansk litteratur. Bedst kendt
er han for romanen "Hærværk" fra 1930 og for de anmeldelser og nekrologdigte, han skrev for Politiken. Han
levede i mange år et hasarderet, alkoholiseret liv i København, der på mange måder spejlede det liv, han

havde beskrevet for sin hovedperson i "Hærværk", Ole Jastrau. De sidste godt 25 år af sit liv boede han dog
på Thurø i det Sydfynske Øhav. Tom Kristensen var i 1960 med til at stifte Det Danske Akademi.
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