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stemninger" i 1911 efter at have rejst i Tyskland, Italien, Belgien og England. Minutiøst, levende og sanseligt
beskriver Jørgensen alt, hvad han registrerer på turene – fra skiltninger over kulturelle fænomener til

rejsekomforten omkring århundredskiftet – og hvert kapitel er som et farverigt postkort af ord. Forfatteren
Johannes Jørgensen (1866-1956) blev født i Svendborg. Han flyttede til København og senere til udlandet,

men vendte hjem til fødebyen som en kendt kunstner. Johannes Jørgensen konverterede til katolicismen og er
især nu kendt i Italien for sin biografi om Frans af Assisi. I sin samtid var han en kendt digter og

journalist/debattør og opnåede at blive æresborger både i Assisi og i Svendborg. Var han ikke den moderne
litteraturs mand, udgav han dog kønne senromantiske digte og rejsebøger. Et hovedtema i det katolske
Jørgensens omfattende forfatterskab er menneskets splittelse mellem kønsdrift og higen efter Gud og

evigheden.
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