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kunstneriske liv. Børge Janssen fortæller blandt andet i sin bog om livet i Rom og om de kunstneriske og
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i Rom, og hvordan dette liv i den italienske kultur har påvirket de skandinaviske kunstnere.
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Lucca" i 1904, blev han kendt for sine folkeligt underholdende og kulturhistoriske romaner.
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