
Oplev Jeppe 
Aakjær og den 
smukke natur 
ved Jenle
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

Jenle ved Astrup Vig 
Aakjærselskabet blev oprettet i 
1980 for at varetage Jeppe Aakjærs 
forfatterskab. Selskabet har til 
huse på Nanna og Jeppe Aakjærs 
Kunstnerhjem Jenle, på Salling, 
nord for Skive. Aakjærselskabet er 
Danmarks største litteraturselskab 
og et af Europas største med over 
1800 medlemmer.

Jeppe Aakjær (1866-1930)
Jeppe Aakjær var en national og anerkendt dansk 
digter, der i dag er mest kendt for sin lyrik og sine 
sange, hvoraf en række er sat i musik af Carl Nielsen, 
Thorvald Aagaard og andre. Bl.a. sange som ”Ole sad 
på en knold og sang”, ”Jeg er Havren jeg har bjælder 
på” og ”Jens Vejmand”. Hans lyriske hovedværk er 
Rugens Sange (1906), og hans mest markante roman 
er Vredens Børn (1904).

Om digteren

”Nu er Dagen fuld af Sang
og nu er Viben kommen,
Bekkasinen Natten lang
haandterer Elskovstrommen.
      Plukke, plukke dugget Straa,
      plukke, plukke Siv ved Aa,
      plukke, plukke Blomster”
Fra ”Piger paa Engen” (1911)

jenle.dk

I samarbejde med Aakjærselskabet 
og Naturstyrelsen

Nyd naturen

Planlæg ruten

Dyrk litteraturen
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Ruten i bogmærker
Digterruten består af 6 bogmærker, der alle har grundig 
skriftlig information. Digtene læses op af skuespiller 
Kristian Halken og kommenteres af Johs. Nørregaard 
Frandsen. Lydfortællingerne er produceret af Heysound. 

Om ruten

Læs mere på danskedigterruter.dk

Se efter 
skiltene med 

QR-koder

Jenle ved Astrup Vig
Digterruten fører fra møllen, forbi statuen til Astrup Vig 
og tilbage gennem skoven, hvor man passerer Aakjærs 
grav. Ruten slutter i Nanna Aakjærs have. Stien går 
gennem forskellig bevoksning i et lettere kuperet terræn. 
Her er ager, overdrev, strandeng, Limfjordskyst og skov.

       1,5 kilometer
       6 bogmærker

Jenle, Jenlevej 6, 7870 Roslev

Ved Limfjorden

Ved møllen

Ved graven

Ved statuen af Aakjær

Ved ahorntræet

Nanna Aakjærs have
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