Med litteraturen
som vandrestav

Om digteren

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.

Martin A. Hansen
(1909-1955)

Planlæg ruten

Hvor drømmer du dig hen?
På danskedigterruter.dk finder
du inspiration til vandreture i
digternes fodspor over hele landet.

Nyd naturen

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.

Dyrk 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.

Martin A. Hansen voksede op på et husmandssted ved
Strøby på Stevns. Barndommen er til stede som dybe
spor i hans noveller og fortællinger. Hertil kommer
fem romaner, hvor Løgneren fra 1950 gjorde ham
til en af landets mest kendte og læste forfattere. Til
forfatterskabet hører også essays og kulturhistoriske
værker som Orm og Tyr (1952), der skildrer overgangen
fra asatro til kristendom.

”Tirads kirke blev rejst af
kridtsten paa en høj banke oven
for Holtug by. Der var heroppefra
udsyn til havet der staar som en
graa mur ude i øst”.
Orm og Tyr (1952)

Støttet af

Landsforeningen for
Martin A. Hansen
Landsforeningen Martin A. Hansen
blev stiftet i 2009 og har siden arbejdet
med at udbrede kendskabet til Martin
A. Hansen. Foreningen arbejder med at
sikre erindring, viden og fortælling om
forfatteren med seminarer, udgivelser og
praktiske arrangementer.
martinahansen.dk

I samarbejde med Landsforeningen
for Martin A. Hansen

Digter og
landskab –
Martin A. Hansen
på Stevns
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

Om ruten

Stevns
Martin A. Hansens forfatterskab viser en sammenhæng
mellem sted, liv og skrift. Ruten går fra Karen Bramsons
”Solgård”, forbi Tryggevælde Ådal, til Ranestedet
Varpelev og ender ved Holtoug kirke.
20 kilometer
6 bogmærker

Ruten i bogmærker
På hvert rutepunkt er der et skilt og en bænk. På
skiltet informeres om stedet, hvor man er. Der gives en
oversigt over tre skrifter fra forfatteren, der er knyttet
til stedet. Teksterne er indtalt af Ulla Maibohm, Klaus
Andersen, Morten Thunbo og Carl Anker Christiansen.
Lydproduktion 2014: Poul Jørgensen, Gråsten. Udgivet
af Landsforeningen Martin A. Hansen.
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Solgårdsparken
Stevnsvej 26, Strøby Egede, 4600 Køge
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Enghaven Strøby
Strøby Præstegaard, Præstegården 1, 4671 Strøby.
Bag præstegården er der adgang til rutepunkt 2, 3
og 4. Til fods i alt ca. 4 km.
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Enghaven Store Tårnby
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Strøby Præstegård
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Rutepunkt Ranestedet Varpelev
Varpelev Bygade 6, 4652 Hårlev
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Rutepunkt Holtug Kirke
Holtug Bygade 46, 4660 Store Heddinge

Læs mere på danskedigterruter.dk
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