Med litteraturen
som vandrestav

Om digteren

Udforsk digterruterne og oplev litteraturens
samspil med naturen. For dine fødder ligger varierede
og poetiske landskaber, kyster og byer. Ruterne er et
samarbejde mellem digterhjem, museer, foreninger,
selskaber og Danske Digterruter.

Planlæg ruten

Hvor drømmer du dig hen?
På danskedigterruter.dk finder
du inspiration til vandreture i
digternes fodspor over hele landet.

Nyd naturen

Bliv forbundet
Lyt, stop op, se dig omkring og
fordyb dig i mødet med Danmarks
største fortællere.
Ved hvert bogmærke på
digterruten kan du opleve en
ny fortælling og finde en ny vej ind
i naturen og litteraturen.

Dyrk litteraturen

Lad dig inspirere
Rejsen er ikke slut. Fordyb
dig i forfatterskabet, besøg et
digterhjem eller tag afsted på
en ny rute. Hver af de danske
digterruter rummer et nyt eventyr.

Thøger Larsen (1875-1928)
Digteren Thøger Larsen boede næsten hele sit liv
i Lemvig. Han er kendt for sine to sommersange
”Danmark du blunder den lyse nat” og ”Du danske
sommer”. Men hans digtning og liv rummer meget
mere, som vi kan glædes over og blive klogere af. I sine
digte gav han stemme til danskernes naturglæde og
forundring over livet, tiden og universet. Hans digtning
har inspireret mange af det 20. århundredes digtere.

”Nu hælder Europa mod Sol igen,
og Syden blæser paa Norden.
Fugletræk over Landene gaa,
Mulden lugter saa mæt og raa,
det kribler i Ryggen af Jorden”
Fra ”Solsangen” (1904)

Støttet af

Lemvig Museum
Lemvig Museum formidler
Vestjyllands kulturhistoriske placering
i verden. Inspireret af Thøger Larsen,
arbejder museet for ”at søge vort livs
perspektiv i fortid og fremtid, at give
nuet dybde og dimension”. På museet
er der bl.a. en udstilling om Thøger
Larsen med hans arbejdsværelse og
den store selvbyggede stjernekikkert.
lemvigmuseum.dk

I samarbejde med Lemvig Museum

Tag på vandring
i Thøger Larsens
poetiske univers
Gå ud på digterruten, slip
tanker og sanser løs og
bevæg dig ind i landskabet,
hvor en af Danmarks største
digtere fandt sin stemme.

danskedigterruter.dk

Om ruten

Bakkers og bølgers land
Digterruten begynder ved Vesterbjerg i svinget
oven for Lemvig Museum. Den følger Planetstien i et
varieret landskab langs Lem Vig. Man passerer Thøger
Larsens barndomshjem, og ruten slutter ved den store
mindesten for digteren på Gjeller Odde.
5,5 kilometer
10 bogmærker
Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig

Ruten i bogmærker
Digtene læses op af Søren Lindgreen Christensen og
kommenteres af en række kendere af Thøger Larsen.
Lydfortællingerne er produceret af Heysound.
Hver fortælling varer cirka to minutter.
1

Thøger Larsen og Lemvig
Ved Planetstiens sol

2

Thøger Larsen og religion
Ved Museet for Religiøs Kunsts parkeringsplads

3

Thøger Larsen og døden
Ved Planetstiens Jupiter

4

Thøger Larsen og astronomi
Ved Planetstiens Saturn

5

Thøger Larsen som oversætter
Ved lystbådehavnen

6

Thøger Larsen og vitalisme
På broen over bækken mellem Hornsø og Lem Vig

7

Digt og melodi
Ved udsigtspunkt efter Planetstiens Uranus

8

Thøger Larsens natursyn
Ved udsigtspunkt øst for Violvej

9

Thøger Larsen og den lokale dialekt
Ved Underbjerg, hvor barndomshjemmet lå

10

Thøger Larsens mindesten
Ved mindestenen på Gjeller Odde

Læs mere på danskedigterruter.dk
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