
Hør om 
Karen Blixens 
fortællekunst i 
Fuglereservatet
Oplev landskabet, hvor en 
af Danmarks størte digtere 
drømte sig med trækfuglene 
ud i verden, til de vendte 
tilbage med nye historier.

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

Karen Blixen Museum 
Rungstedlund
Rungstedlund var oprindeligt kro med 
tilhørende landbrug. Karen Blixens far, 
Wilhelm Dinesen, købte i 1879 hele 
stedet, og her voksede Karen Blixen op 
med sine fire søskende. Det var her, hun 
vendte tilbage til i 1931 efter 17 år i Kenya 
og her hun døde i 1962. I 1991 åbnede 
Rungstedlund som Karen Blixen Museum.

Karen Blixen (1885-1962)
Karen Blixen er en af Danmarks mest berømte 
forfattere. Hendes liv og værker er forbundet med 
sensation og myter, sorger og sejre. Syv værker 
nåede hun at udgive, det første som 47-årig i 1934, 
det sidste i 1960. Mest kendt er Den afrikanske Farm, 
som handler om de 17 år, hvor hun drev en kaffefarm 
i Afrika. Sproget er farverigt og mættet af billeder og 
symboler. Temaerne i værkerne centrerer sig om de 
store ting i livet og kunsten – kærlighed, køn, skæbne, 
identitet og natur. Det gennemgående spørgsmål er 
”Hvem er jeg?”

Om digteren

”Der er intet, som man kan længes 
efter som efter havet. Menneskets 
kærlighed til havet er uselvisk. Vi 
kan ikke dyrke det, dets vand kan 
vi ikke drikke, i dets favn dør vi. 
Og dog, når vi er borte fra havet, 
føler vi, at noget af vor egen sjæl 

tørrer i os, forsvinder som en 
opskyllet gople i det tørre sand.”

”Aben”, Syv Fantastiske Fortællinger (1935)

blixen.dk

I samarbejde med Karen Blixen 
Museum Rungstedlund

Nyd naturen

Planlæg ruten

Dyrk litteraturen



Om ruten

Læs mere på danskedigterruter.dk

Se efter 
skiltene med 

QR-koder

Ruten i bogmærker
Rutens stoppesteder kan besøges i vilkårlig rækkefølge. 
Lydfortællingerne består af en blanding af oplæsning af 
skuespiller Birgitte Hjort Sørensen, ekspertudtalelser fra en 
række Blixen-kendere og en værtstemme fra Karen Blixen 
Museum. Lydfortællingerne er produceret af HeySound.

Madam Carlsens Bænk 
Den gastronomiske Blixen (Signe Wulff)

Fru Christensens Bænk  
Den maleriske Blixen (Bente Scavenius)

Gøgebænk 
Blixen og Identitet (Lasse Horne Kjældgaard)

Fruens Bænk  
Filosoffen Karen Blixen (Sune de Souza Schmidt Madsen)

Uglebænk
Blixens Pagter (Elisabeth Nøjgaard)

Boganis Bænk 
Blixen og Jagten (Knud Brix)

Spættebænk 
Blixen og Køn (Dag Heede)

Nattergalebænk
Blixens Fugle (Mads Bunch)

Tores Bænk 
Blixen og Kærlighed (Elisabeth Skou Pedersen)

Løvsangerbænk 
Blixen og Naturen (Helle Solvang)
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Fuglereservatet på 
Rungstedlund 
Digterruten leder dig forbi forfatterhjemmet 
Rungstedlund, over den hvide bro, forbi Blixens 
gravsted og gennem vildskov. Trampestien går gennem 
forskellig bevoksning i et forholdsvis fladt terræn. Her er 
udsigt til hav, have, græsningsfolde og vildskov.

       1,3 kilometer
       10 bogmærker
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