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Aandens Spor Johannes V. Jensen Hent PDF Johannes V. Jensen talte af og til om de værker, han betragtede
som den stående part af sit forfatterskab: Himmerlandshistorier, Kongens Fald, Den lange Rejse, Myterne og
Digtene. Til denne stående part tegnede han også den del af sine essays, som han selv lagde vægt på, i et
sigtet og redigeret udvalg. Et sådant udvalg foreligger her. Bogen indeholder portrætter af personligheder,

som Johannes V. Jensen har kendt eller holdt af, eller som har haft betydning for ham, bl.a. Holger
Drachmann, Bjørnstjerne Bjørnson, Olaf Poulsen, Peter Nansen, Gustav Wied, Knud Hjortø, Jeppe Aakjær,
Jakob Knudsen, Thøger Larsen, Knud Rasmussen, malerne Kristian Zahrtmann, Michael Ancher og L. A.
Ring, billedhuggeren Kai Nielsen og ikke mindst de fynske malere Johannes Larsen, Fritz Syberg og Peter
Hansen. Et stort uddrag af Johannes V. Jensens bog om Johannes Larsen er medtaget. Udvalget indeholder
desuden nogle af de essays, han har skrevet om ældre personligheder. Her tager han sit udgangspunkt i hvad

der findes af buster og portrætter. Gennem formen finder han ind til sjælen. Det er hans metode i
Thorvaldsens Portrætbuster med portrætter af Oehlenschläger og Byron, i Bissens Portrætbuster, hvor han

skildrer H. C. Andersen, Grundtvig, Carsten Hauch, H. C. Ørsted og i Ibsens Ikonografi. Desuden er medtaget
nogle udenlandske personligheder, Heine, Darwin, Kipling og andre.
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