
Lad dig fortrylle 
af Aarestrups 
poesi i Nysted
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

Museet Aarestrups Hus
Museet Aarestrups Hus ejes af Aarestrup-foreningen, 
som blev stiftet i 1992. Foreningens formål er at 
vedligeholde og drive huset i Adelgade 80, hvor 
Aarestrup og hans familie boede i 11 år. Her afholdes 
der foredrag og kulturelle arrangementer, som 
har til formål at fremme interessen for litteratur og 
poesi og kendskabet til Emil Aarestrups digtning. Se 
åbningstider mm. på hjemmesiden.

Emil Aarestrup  
(1800-1856)
Lægen Emil Aarestrup havde sin bedste og mest 
produktive tid som digter i Nysted fra 1827 til 1838. Det 
var vennen Christian Winther, der overtalte ham til 
at udgive digtene i 1838, men samlingen Digte fik en 
dårlig modtagelse og blev kun solgt i 40 eksemplarer, 
antageligt fordi Aarestrup gav udtryk for et poetisk syn 
på kærlighed og erotik, som var langt forud for hans 
tid. Centralt i samlingen står en række digte med titlen 
”Erotiske situationer”, og det er ikke mindst disse digte, 
Aarestrup er blevet kendt for i eftertiden. 

Om digteren

”Der er en Trolddom paa din Læbe,
Der er en Afgrund i dit Blik,

Der er i Lyden af din Stemme
En Drøms ætheriske Musik.”

Fra Digte (1838)

aarestrup-foreningen.dk

I samarbejde med Aarestrup-foreningen 
og Museet Aarestrups Hus

Nyd naturen

Planlæg ruten

Dyrk litteraturen
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Om ruten

Læs mere på danskedigterruter.dk

Se efter 
skiltene med 

QR-koder

Ruten i bogmærker
Rutens bogmærker er markeret ved 10 skilte, der 
rummer gengivelse af digte samt illustrationer af 
Des Asmussen og Lesley Mackenzie. Man kan skanne 
skiltenes QR-koder og lytte til fortællinger, der er 
kurateret, fortalt og produceret af Helle Solvang. 
Skuespiller: Morten Nielsen. Lyddesign: Katrine Ring.

Poesi til skuffen
Biblioteket

Du søde!
Museet Aarestrups Hus

Så ubevogtet, stille 
Asketræet ved Rørsøen

Studier i anatomi
Det gamle Rådhus

Til min muse
Aarestrups mindesten

Koldfront og varmebølger 
Havnen ved Havnekontoret

Trylleskær og rosentryk
Kærlighedsstenen

Det mørknes
Skansen 1807

Hold fastere omkring mig 
Det tidligere sanatorium ”Kysten”

Jeg er en Drøm, en Skygge
Gl. Torv
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Digterrute for  
Emil Aarestrup
Digterruten begynder ved Museet Aarestrups Hus, 
fører nordpå gennem byen, tilbage langs Rørsøen og 
havnen og ad Strandstien til Skansen. Efter et stykke 
langs stranden fører den atter nordpå for at slutte ved 
Gammel Torv. Ruten kombinerer autentisk bymiljø fra 
Aarestrups tid med et smukt indtryk af Nysted Nor med 
Aalholm Slot og Østersøen.

       5,2 kilometer
       10 bogmærker
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