
Oplev 
Louns Halvøen 
og Johannes  
V. Jensen
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 V. Jensen  
& Thit Jensen Museet 
Johannes V. Jensen & Thit Jensen Museet 
er indrettet omkring Johannes V. Jensens 
fødehjem i Farsø. Museets udstillinger 
fortæller om Jensens liv, forfatterskab 
og kulturelle virksomhed. En afdeling 
på museet er viet hans yngre søster, 
forfatteren og kvindesagsforkæmperen, 
Thit Jensen.

Johannes V. Jensen  
(1873-1950) 
Johannes V. Jensen er en af de mest indflydelsesrige 
danske forfattere. Igennem mere end et halvt 
århundrede udfoldede han sig som digter, rejseskribent, 
journalist og som ophavsmand til stort anlagte 
natur- og kulturhistoriske værker. Hans uforlignelige 
Himmerlandshistorier (1898-1910) og romanserien Den 
Lange Rejse (1908-1922) indbragte ham Nobelprisen i 
litteratur. Siden har Kongens Fald (1901) opnået status 
som det 20. århundredes danske roman.

Om digteren

”Landets Kyster og Øer viser 
sig med vidunderlig Ynde i 
Havet. Fjordene synger, og 

Sundene er som Porte ind til 
Overflødighedens Land”

Kongens Fald (1901)

jensenmuseet.dk

I samarbejde med Johannes V. Jensen  
& Thit Jensen Museet

Nyd naturen

Planlæg ruten

Dyrk litteraturen



Ruten i bogmærker
Teksterne er indtalt af Else Marie Drost og 
kommenteres af Johs. Nørregaard Frandsen. 
Lydfortællingerne er produceret af HeySound. Musikken 
er stillet til rådighed af TEWA og Rebild Spillemændene.

Læs mere på danskedigterruter.dk

Se efter 
skiltene med 

QR-koder

Louns Halvøen
Efter et indledende stop ved Louns Kirke (Lounsvej 12)  
begynder selve vandreruten ved Naturbasen på 
Louns (Hesselvej 44). Her kan man parkere. Herfra 
følges den afmærkede gule rute til fods, med en 
kort afstikker til lydfortælling 6. Ruten går gennem 
forskellig bevoksning i kuperet terræn. Her er agerland, 
skovbakker, strandeng, klint, limfjordskyst  og skov.

       5,15 kilometer
       7 bogmærker
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