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væsentlig en Beretning om Rejser, Johannes V. Jensen nylig har foretaget i Norge, men skrevet med tidligere
Rejser for mange Aar tilbage som Baggrund, hvorved Skildringen faar kulturhistorisk Perspektiv.   Det sidste
kvarte Aarhundrede har nemlig bragt en betydelig Forandring i Menneskenes Forhold til den haarde norske
Natur. Norge sendte det bedste af sin Ungdom til Amerika, og til Gengæld, hævder Johannes V. Jensen, er

Amerikaniseringen nu ved at fortrænge den Nøjsomhed, det Staalindlæg i Karakteren, som i sin Tid byggede
Norge.   Men har Teknikken saaledes sine mørke Sider, har den dog gjort det muligt at faa et ganske

anderledes Overblik over Naturen. Rejsen med Automobil og Flyvemaskine viser Landskabet paa helt nye
Maader og giver Mulighed for at opleve det i al dets Forskelligartethed indenfor et kort Spand af Tid.
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