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.
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.
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Inger Christensen
(1935-2009)
Inger Christensen har skrevet både romaner, essays,
radiodramatik og børnebøger, men er mest kendt
for sine digtsamlinger. Blandt hovedværkerne
findes Det (1969), Alfabet (1981) og den kanoniserede
sonetkrans Sommerfugledalen: Et reqiuem (1991). Der
er komponeret musik til flere af hendes digte, hvoraf
adskillige optræder i Højskolesangbogen.

Støttet af

Vejle Bibliotek

”Og hjertet er helt i skygge
Og hjertet er næsten hørt op
Til nogen begynder at bygge
En by der er blød som en krop”
fra Det (1969)
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Planlæg ruten

I samarbejde med Vejle Bibliotekerne,
Bevæg dig for livet Vejle og Visit Vejle

Mærk Inger
Christensens
poesi i Vejle
Gå ud på digterruten, slip
tanker og sanser løs og bevæg
dig ind i landskabet, hvor en af
Danmarks største digtere fandt
sin stemme.

Vejle Bibliotek lå i Inger Christensens
barndom og ungdom på Flegborg
16, hvor det nuværende Vejle
Kunstmuseum ligger. For Christensen
var biblioteket et fristed, hvor der var
plads til at udforske litteraturen. I 1971
flyttede biblioteket til den nuværende
placering på Willy Sørensens Plads 1.

danskedigterruter.dk

vejlebib.dk/ingerchristensen
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Om ruten

Vejle ved fjord og skov
Den lange digterrute begynder ved Himmelpind og
tager dig op i Vejles berømte bakker. Herfra hægter den
sig på den korte rute, der begynder ved bogmærke 3
ved Spinderihallerne. Her i Vejles gamle arbejderkvarter,
Vestbyen, voksede Inger Christensen op. Efter
barndomskvarteret går ruten gennem byen og slutter
med udsigt til fjord og by.
Lang kuperet rute på 7,6 km fra bogmærke 1-9
Kort flad rute på 4,4 km fra bogmærke 3-9

Ruten i bogmærker
Skan QR-koden i folderen og lyt undervejs til
lydfortællingerne, der er kurateret, fortalt og produceret
af Helle Solvang i samarbejde med Marie Gorm og
Lone Ulvbjerg.
1

Jeg skriver
Himmelpind, sti fra Vardevej 200

2

Mælkevejen findes
Bænken på engen

3

Benene tænker af sig selv
Spinderihallerne, Spinderigade 11E

4

Dødsmærket efterår
Bunkeren mellem Svendsgade 12 og 14

5

Det ordner sig altsammen
Bogstavsfliser ved åen på Flegmade

6

Da jeg var 18
Worsaaesgade

7

De stiger op planetens sommerfugle
Østre Kirkegård

8

Drømmen om en by
Ved Bølgen

9

Jeg skriver som strandkanten
Friluftsscenen i Skyttehushaven

Læs mere på danskedigterruter.dk

Skan QR-koden
for adgang til
lydfortællingerne.

