
Oplev den by 
og natur, der 
var Martin 
Andersen Nexøs 
barndomsland
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

Foreningen  
Martin Andersen Nexøs 
Mindestuer 
Foreningen blev stiftet i 1989 og 
huset i Ferskesøstræde 36 blev 
overtaget i 1990. Huset drives af 
frivillige kræfter og har ca 100 
medlemmer. 

Martin Andersen Nexø 
(1869-1954)
Martin Andersen Nexø tilhører den generation af 
kunstnere, som i tiden omkring 1900 skildrede livet 
på landet og i provinsens små byer. Sammen med 
Thøger Larsen, Jeppe Aakjær m.fl.  tilhører Nexø 
‘”det folkelige gennembrud” i litteraturhistorien. Den 
sociale indignation og forståelsen for de fattigstes kår, 
som var til stede i ungdomsforfatterskabet, løber som 
en rød tråd gennem Nexøs modne forfatterskab. 

Om digteren

“Hvert Sekund fødes der en 
Menneskesjæl til Verden. Et nyt Lys 

tændes, en Stjærne der maaske 
skal brænde usædvanlig smukt, 
som i al Fald har sit eget, aldrig 

sete Spektrum”
Fra Ditte Menneskebarn (1917-21)

andersennexoe.dk

I samarbejde med Martin Andersen Nexøs 
Mindestuer og Destination Bornholm

Nyd naturen

Planlæg ruten

Dyrk litteraturen
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Ruten i bogmærker
Uddrag fra Martin Andersen Nexøs litteratur læses op af 
Pelle Hvenegaard og kommenteres af Henrik Yde.

Om ruten

Læs mere på danskedigterruter.dk

Se efter 
skiltene med 

QR-koder

Rundt i barndomslandet
Digterruten starter ved Martin Andersen Nexøs 
Mindestuer i Ferskesøstræde 36, går over Balka 
Lyng, Lyst-skoven og Østersøens blå vand, forbi 
Vangegemmerhuset, Kildebakkestræde, Nexø Torv, 
Martins Skole og hjem til Mindestuerne.

       6,6 kilometer
       8 bogmærker

Vogterdreng
Galgebakken 

Jakobs vidunderlige rejse
Skydehuset 

Pelle Erobreren
Stenen på marken ved Langedebyvejen

Bedsteforældrene 
Balka Lyng 

Vangegemmerhuset,
Gl. Rønnevej 1A

Avlsbruger Harild og Jacob Hansen 
Kildebakkestræde 12 og 13 

Lotterisvensken
Nexø Torv 

Under aaben Himmel
Martins skole ved Købmagergade 24

1

2

3

4

5

6

7

8

Foto: Semko Balcerski/Destination Bornholm


