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Klar blaa luft, let bris fra N Jens Gregersen Hent PDF Forlaget skriver: Johannes Larsen (1867-1961) hører til
blandt hovedskikkelserne i malergruppen Fynboerne og har i kraft af sin sans for at formidle naturen i et
kunstnerisk udtryk opnået en særlig position i dansk kunsthistorie. Fra begyndelsen af 1910’erne leverede
han illustrationer til det ambitiøse storværk Danmarks Fugle og var i sommeren 1925 med forfatteren, Eiler

Lehn Schiøler, på ekspedition i Vestgrønland.

Klar blaa luft, let bris fra N gengiver Johannes Larsens ti dag-
bøger fra ekspeditionen, og notaterne ledsages af uddrag af de øvrige deltageres oplevelser. Derudover sætter

værket Larsen ind i kunstfaglig sammenhæng og giver en oversigt over datidens arktiske ekspeditioner.

Bogen giver såvel forskere som almindeligt interesserede læsere en enestående mulighed for at opleve og
forstå kunstneres liv og værk gennem originalt kildemateriale. Forfatterne er museumsinspektør ved Johannes
Larsen Museet Malene Linell Ipsen, forfatter, tegner og naturhistoriker Jens Gregersen samt kunsthistoriker

Theis Vallø Madsen.
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