
Lyt til musikken 
i Johannes 
Jørgensens digte 
i Svendborg
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

Johannes Jørgensen Selskabet
Selskabet blev oprettet i 2002 for at udbrede kendskabet til 
digterens liv og værk. Selskabet udgiver et blad fire gange 
om året og har indtil nu udgivet otte bøger. Selskabet har 
arrangeret rejser til hhv. Assisi, Siena og Vadstena, som er 
steder af stor betydning for digteren og hans forfatterskab. 
Svendborg Bibliotek har ansvaret for og det daglige opsyn 
med Johannes Jørgensens Hus. Der er et nært samarbejde 
mellem selskabet og huset.

Johannes Jørgensen 
(1866-1956)
Johannes Jørgensen er kendt for sine digte, hvoraf 
adskillige er sat i musik bl.a. af Carl Nielsen. Han fik en 
central plads i 1890’ernes opgør med Brandes med 
tidsskriftet TAARNET (1893-94), der var et talerør for 
symbolisterne. Hans forfatterskab består af romaner, 
essays, rejsebeskrivelser og selvbiografiske værker 
med Mit Livs Legende i 7 bind (1915-28) som det 
vigtigste. Især i udlandet har han vundet sig et stort 
navn for sine helgenlegender, hvor bl.a. bogen om 
Den hellige Frans af Assisi (1907), som er udgivet på 
22 sprog, stadig udkommer i nye oplag og udgivelser.

Om digteren

”Der er en Brønd, som rinder
og risler Nat og Dag -

den risler lutter Minder
som dybe Hjerteslag.
Og lytter du i Natten

ved Maaneskin dertil,
da maa du bittert græde

for hvad ej mer er til.”
johannesjoergensenselskabet.dk

I samarbejde med Johannes Jørgensen Selskabet 
og Johannes Jørgensens Hus i Svendborg

Nyd naturen

Planlæg ruten

Dyrk litteraturen



Ruten i bogmærker
Musikken til Jørgensens digte er komponeret af 
Povl Chr. Balslev, der er organist ved Vor Frue Kirke i 
Svendborg. Sangene er fremført af Lise Bech Bendix. 
Lydfortællingerne er produceret af HeySound. Skan QR-
koden for adgang til lydfortællingerne.

Læs mere på danskedigterruter.dk

Skan QR-koden 
for adgang til 

lydfortællingerne

På tur i barndomsbyen
Ruten er en rundtur i Johannes Jørgensens 
barndomsby med ophold på betydningsfulde steder 
lige fra barndomshjemmene, Skt. Knuds kirke, 
havnen, hvor hans fars skib lå, og kirkegården med 
familiegravstedet.

       3,3 kilometer
       7 bogmærker

Aftenlyd 
Johannes Jørgensens Hus, Fruestræde 15 

Fynsk motiv 
Svendborg bibliotek

Der er en brønd  
Torvet

Æblehøst
Fødehjemmet i Bagergade 38 

Fagerø
Havnen

Aftensang 
Gravstedet, Assistens Kirkegård

Udsigtsbænken
Bogmærket er ikke med på kortet. 
Det ligger ved Strandhuse 46C, 5700 Svendborg.

Om ruten

Skt. Knuds kirke
Havnegade 1

Munkebrønden
Mindestenen er placeret ved trappe på hjørnet  
af Klosterplads og Munkestræde
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