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En anden Tom Kristensen Hent PDF Forlaget skriver: Tom Kristensens roman, "En anden", skildrer en drengs
opvækst i et fattigt københavnermiljø i begyndelsen af det 20. århundrede. Med drengens øjne opleves og
erfares livets ofte barske vilkår, som i barndommens sårbare påvirkelighed får egen betydning og former det
videre livsforløb. Historien fortælles i tilbageblik fra den nu voksne mands tilværelse som toldbetjent i Kina,
og i det diskrete samspil mellem fortid og nutid er romanen en stærk beskrivelse af menneskets stadige kamp
for identitet.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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