
Gå på jagt  
i Kaj Munks 
digte
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

Kaj Munks Præstegård
Kaj Munks Præstegård er en del 
af Ringkøbing-Skjern Museum. 
På Kaj Munks Præstegård kan I 
opleve historien om digterpræsten, 
der blev modstandsmand. Oplev 
Kaj og Lise Munks hjem, se hans 
arbejdsværelse og gå på opdagelse 
i parken, hvor Kaj Munk plantede 
sine blå anemoner.  

Kaj Munk (1898-1944)
Kaj Munk var en dansk digterpræst, der i dag er 
mest kendt for sine skuespil og for den modstand, 
der under Anden Verdenskrig førte til, at han blev 
likvideret af Gestapos håndlangere i 1944. Gennem 
Kaj Munks digte, fortællinger, skuespil og prædikener 
møder man en sammensat skikkelse, der både var 
et legebarn, naturmenneske, jæger, elsker, fader, 
gudfrygtig kristen og modstandsmand. Hans 
hovedværker tæller bl.a. digtet ”Den blaa Anemone” 
(1943) og skuespillet Ordet (1925/32).

Om digteren

“Hvad var det dog, der skete? 
Mit vinterfrosne Hjertes Kvarts 

maa smelte ved at se det 
den første Dag i Marts.

Hvad gennembrød den sorte Jord
og gav den med sit søblaa Flor

et Stænk af Himlens Tone?
Den lille Anemone, 

jeg planted der i Fjor.”
”Den blaa Anemone” (1943)

kajmunkspræstegård.dk

I samarbejde med Kaj Munks Præstegård  
– en del af Ringkøbing-Skjern Museum

Nyd naturen

Planlæg ruten

Dyrk litteraturen



Ruten i bogmærker
Følg ruten og brug din smartphone til at gå på 
opdagelse i digtene. Scan QR-koderne og lyt.
Teksterne læses op af Esben Dalgaard og  
kommenteres af Johs. Nørregaard Frandsen. 

Om ruten

Læs mere på danskedigterruter.dk

Se efter 
skiltene med 

QR-koder

Kaj Munks Præstegård  
i Vedersø
Digterruten starter og slutter ved Kaj Munks hjem i 
Vedersø. Den går gennem parken, med flaghøjen og 
kanalen og stedet, hvor de blå anemoner blomstrer. 
Stien går gennem et lettere kuperet terræn. Her er 
overdrev, sø, rørskov, lysåben løvskov, ager og eng.

       0,5 kilometer
       10 bogmærker 

Kaj Munks Præstegård, Vesterhavsvej 7, 6990 Ulfborg

Farvel til en Ven

Mit første Digt

Liv og Glade Dage

Dannebrog

Den blaa Anemone

En Overraskelse
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Min unge Elskede kaster op 
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