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.

B. S. Ingemann
(1789-1862)
I dag er digteren B.S. Ingemann bedst kendt for
sange og salmer som ”I østen stiger solen op” og
”Glade jul”, men han skrev også skuespil, historiske
romaner og noveller og var i sin samtid en af de
mest læste forfattere i Danmark. I perioden 18221849 var han derudover lektor i dansk litteratur ved
Sorø Akademi. I 2006 blev Ingemanns morgen- og
aftensange, som er sat i musik af C.E.F. Weyse,
optaget i Kulturkanonen.

”I sne står urt og busk i skjul;
det er så koldt derude;
dog synger der en lille fugl
på kvist ved frosne rude”
Fra Huldre-Gaverne (1831)

Tak til Stiftelsen
Sorø Akademi

Støttet af

B.S. Ingemann-Selskabet
Selskabet blev stiftet i 1992 og har til formål at uddybe
kendskabet til og fremme studiet af Ingemanns liv, virke og
forfatterskab. Tidsskriftet Tankebreve udkommer 4 gange årligt
og selskabets skriftserie tæller til dato 15 bind.
ingemann-selskabet.dk
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Planlæg ruten

I samarbejde med Sorø Kunstmuseum
og B.S. Ingemann-Selskabet

Tag på poetisk
travetur med
Ingemann ved
Sorø Sø
Gå ud på digterruten, slip
tanker og sanser løs og
bevæg dig ind i landskabet,
hvor en af Danmarks største
digtere fandt sin stemme.

Sorø Kunstmuseum
Sorø Kunstmuseum er et levende og engageret hus med
over 300 års kunst, blandt andet en fin samling af dansk
guldalderkunst. Museet viser årlige særudstillinger og tilbyder
desuden spændende aktiviteter for børn og voksne.
sorokunstmuseum.dk

danskedigterruter.dk

Om ruten

Sorø Akademi
Digterruten begynder ved porten til Sorø Akademi og
fører langs Sorø Sø, forbi Ingemanns Hus og Ø, gennem
naturområdet Flommen og slutter ved Klosterkirken.
Ruten går gennem Akademiets romantiske have, skov
og eng.
3,5 kilometer
6 bogmærker
Inde i Sorø Klosterkirke vil du på altergitteret
finde en gåde, der leder tankerne hen på en af
Ingemanns sange. Besøg også Sorø Kunstmuseums
guldaldersamling med værker af periodens førende
kunstnere, bl.a. C.A. Jensens portræt af Ingemann samt
Sorø Museum, der rummer en Ingemann-udstilling.

Ruten i bogmærker
Skan QR-koden for adgang til lydfortællingerne, der
er kurateret, fortalt og produceret af Helle Solvang.
Konsulent: Kirsten Jensen Holm. Musik ved Sorø
Akademis Pigekor.
1

Ved Klosterporten

2

Højen ved bådhuset

3

Ved Ingemanns Ø

4

Navnebøgen på Flomstien

5

Ved bænken på Flomstien

6

Ved Ingemanns grav øst for Klosterkirken

Læs mere på danskedigterruter.dk

Skan QR-koden
for adgang til
lydfortællingerne

