Om digteren

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.

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.

Tove Ditlevsen (1917-1976)
Tove Ditlevsen er en af dansk litteraturs mest
betydningsfulde forfattere i det 20. århundrede.
Opvæksten i arbejderklassemiljøet på Vesterbro
gav Ditlevsen stof gennem hele forfatterskabet,
ligesom hendes undertiden komplicerede liv med
ægtemænd, elskere, misbrug og kriser fastholdes
i noget af dansk litteraturs smukkeste poesi. Hun
debuterede med digtsamlingen Pigesind i 1937,
der straks placerede hende stærkt i den læsende
offentlighed.

”Jeg er din barndoms gade,
jeg er dit væsens rod,
jeg er den bankende rytme
i alt hvad du længes mod.”
Fra digtet ”Barndommens gade” (1942)

Støttet af

Københavns Museum
Københavns Museum blev
oprettet i 1901 på Københavns
Rådhus. I 1956 flyttede museet
til Vesterbrogade 59 og retur
til centrum af byen i 2020 i
Stormgade 18, en nyrestaureret,
arkitektonisk perle fra 1894,
oprindeligt bygget til at huse
Overformynderiet.
copenhagen.dk
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Planlæg ruten

I samarbejde med Københavns Museum

Lad dig bevæge
af Ditlevsen
i hendes
barndoms gader
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

Tove Ditlevsens Istedgade
Digterruten for Tove Ditlevsen begynder i digterens
barndomsgade og tager dig med rundt på Vesterbro.
Den slutter ved Kristkirken, hvorfra Ditlevsen blev
begravet. Ruten giver et indblik i Ditlevsens nuancerede
brug af barndomslandet som litterær scene.
3,2 kilometer
9 bogmærker

Ruten i bogmærker
Lydfortællingerne er kurateret, fortalt og produceret af
Helle Solvang. Scan QR-koden i folderen og lyt til de 9
fortællinger, mens du går turen.
1

Lille stykke himmel
Hedebygade 30 A

2

Lille verden
Enghaveparken

3

Barndommens gade
Hjørnet af Dannebrogsgade og Istedgade

4

De fire årstider
Hjørnet af Halmtorvet og Gasværksvej

5

Ungt og uskyldigt
Krydset mellem Gasværksvej og Istedgade

6

Umulig voksen
Westend / Otto Krabbes Plads

7

Børnenes øjne
Tove Ditlevsens Skole, Frederiksstadsgade 6

8

Der er to mænd i verden
Tove Ditlevsens Plads

9

Så tag mit hjerte
Kristkirken, Enghave Plads 18

Læs mere på danskedigterruter.dk

Scan QR-koden
for adgang til
lydfortællingerne

