
Lyt til  
St. St. Blichers 
poesi på en 
hedevandring 
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

Blicheregnens Museum
Blicheregnens Museum har til huse der, hvor Blichers 
præstegård lå, da han var præst i Thorning og Lysgaard 
fra 1819-1825. Museet huser i dag en større Blicher-samling 
og formidler St. St. Blicher som digter, præst og aktiv 
samfundsborger. Desuden skildres livet på egnen i 1800-tallet, 
middelalderens skelsættende slag på Grathe Hede i 1157, som 
Blicher skriver om i ”E Bindstouw”, en større dyreudstilling og 
skiftende særudstillinger.

Steen Steensen Blicher 
(1782-1848)
Blicher er mest kendt for sine eviggyldige, 
menneskekloge noveller og smukke naturpoesi. Han 
var årets klassiker i 2018, og er en del af Danmarks 
kulturkanon. Blandt hans mest berømte værker 
er novellerne ”Brudstykker af en Landsbydegns 
Dagbog” (1824), ”Hosekræmmeren” (1829) og 
”Præsten i Vejlbye” (1829) samt digtsamlingen 
Trækfuglene (1838), hvor både ”Sig nærmer tiden” 
og ”Det er hvidt herude” er fra. Blicher var en 
engageret samfundsdebattør og tog initiativ til 
Himmelbjergfesterne, som var med til at bane vejen 
for Grundloven.

Om digteren

”Den største Sorg i Verden her
Er dog at miste den, Man har kjer”

”Hosekræmmeren” (1829)

https://www.museumsilkeborg.dk/forside-blicheregnen

I samarbejde med Blicheregnens Museum, 
Viborg Museum, Naturstyrelsen  
og Blicher-selskabet

Nyd naturen

Planlæg ruten

Dyrk litteraturen



Om ruten

Læs mere på danskedigterruter.dk

Se efter 
skiltene med 

QR-koder

Ruten i bogmærker
Uddragene læses op af Jens Mortensen og 
kommenteres af Johs. Nørregaard Frandsen. 
Lydfortællingerne er produceret af Heysound. 

Ved Vium Kirke. 
Marie Curtz’ Vej 4, 8620 Kjellerup, Vium

Ved Blicheregnens Museum. 
Blichersvej 30, 8620 Kjellerup, Thorning

Ved E Bindstouw. 
Blichersvej 40, 8800 Viborg, Lysgaard

Ved Thorning Kirke. 
Blichersvej 29A, 8620 Kjellerup, Thorning

Ved Grathe Monumentet. 
Grågårdevej 29, 8620 Kjellerup, Thorning

Ved Tårnhøj, fugletårnet på Grathe Hede. 
Parkering langs Kompedalvej 13, 7442 Engesvang

Grathe Hede 1

Grathe Hede 2

Grathe Hede 3
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Blicheregnen
Digterruten begynder ved Blicheregnens Museum og 
fører til fødestedet i Vium, forbi E Bindstouw og Grathe 
Monumentet og slutter i Kompedal Plantage med en 
vandretur på Blichers elskede hede med lyng, granskov 
og åbne vidder.

       Køre-rute: 30 km
       Vandrerute: 4,2 km
       9 bogmærker


