
Tag en let gang 
på jord 
med Agnes 
Henningsen
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

Med litteraturen 
som vandrestav
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.

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

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.

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.

Støttet af

Lundsgaard Gods
Lundsgaard Gods er en af i alt 730 
herregårde i Danmark, og gårdens 
historie går helt tilbage til 1484.
Lundsgaard Gods i Kerteminde 
ejes og drives af landmand Rudolf 
Iuel og jazzsangerinde Vini Iuel. 
Godsets gamle kostald rummer nu 
det prisvindende kulturhus Anexet 
og Café Agnes H. På godsets jorde 
drives bæredygtigt skovbrug og 
økologisk landbrug.

Agnes Henningsen 
(1868-1962)
Agnes Henningsen er i dag mest kendt for de otte 
erindringsbøger, hun udsendte fra 1941 til 1955, 
og som er et hovedværk i genren. Første bind, Let 
Gang paa Jorden, skildrer blandt andet barndom 
og ungdom på Lundsgaard. Hun debuterede i 1899 
og skrev en lang række romaner og teaterstykker. 
Hendes hovedtema var kvindens ret til frihed også 
erotisk, og det bragte hende på kant med mange i 
samtiden. Hun var inspireret af Herman Bang og hans 
impressionisme med såkaldt scenisk fremstilling og 
hvor personer præsenteres indirekte gennem skarpe, 
knappe replikker. 

Om digteren

”Alene at lade pennen flyde 
hen ad papiret var en nydelse, 

det viste sig, at her var jeg 
også hurtigløber”

I samarbejde med Lundsgaard Gods 

Nyd naturen

Planlæg ruten

Dyrk litteraturen
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Ruten i bogmærker
Lydfortællingerne er kurateret, fortalt og produceret af 
Helle Solvang. Medvirkende skuespillere: Vigga Bro og 
Lotte Andersen.

Læs mere på danskedigterruter.dk

Lundsgaard Gods  
ved Kerteminde
Digterruten begynder og slutter ved Kulturhus Anexet 
og fører forbi godset med udsigt til Storebælt og 
gennem skov. Ruten går gennem forskellig bevoksning 
i et let tilgængeligt terræn. Her er herregårdspark, skov, 
mark og kyst.

       2,5 kilometer
       7 bogmærker

Kulturhus Anexet ved Lundsgaard Gods,  
Lundsgårdsvej 15, 5300 Kerteminde

Om ruten

Foto: Steffen Stamp

Se efter 
skiltene med 

QR-koder

P


