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udgaver, findes der rundt om i bøger, som ikke længere er i boghandelen, afsnit, som ikke er mindre
værdifulde end de større og mere kendte arbejder. Aage Marcus fik i sin tid Johannes V. Jensens tilladelse til
at foretage et udvalg af sådanne tekster. De bringes her ordnet efter emnerne, sådan at de tilsammen danner en
skildring af en rejse rundt om jorden. Efter et indledende stykke begyndes i hans barndoms Himmerland, og
vejen går derfra over Norge og Amerika og videre gennem Kina og Troperne til de europæiske lande for at
slutte i hans hjem på Frederiksberg og i Tibirke og til sidst på Vestre Kirkegård, hvor Johannes V. Jensen selv
kom til at hvile. De fleste af stykkerne står i digterisk henseende på højde med det ypperste, han har skrevet.
For at tilvejebringe en sammenhæng i rutens forløb er medtaget et par myter, der er optrykt senere. Som

introduktion bringes et essay af Niels Birger Wamberg, der belyser selve rejsen som et centralt motiv i hele
Johannes V. Jensens produktion.
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