
Mød Frank 
Jægers magiske 
skikkelser
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

Frank Jæger Land 
Projektet Frank Jæger Land er et samarbejde mellem 
Egedal Kulturelt Samråd, Egedal Kommune, Naturstyrelsen 
og Frank Jægers arvinger. De tre landart-værker, 
Snedkeren, Enhjørningen og Baronen, er skabt af Søren 
Brynjolf og Henrik Dyreborg Wagner og støttet af Egedal 
Kommunes Kunstråd, Udlodningsmidler til Friluftsliv og 
Brødrene Hartmanns Fond.

Frank Jæger (1926-1977)
Frank Jæger var en dansk digter med stor popularitet 
i 1940’erne og 50’erne. I dag er Jæger bedst kendt 
for digte med melodi af Tony Vejslev, Erik Grip o.a., fx 
”Bedstefar tag dine tænder paa” og ”Det løvfald, som 
vi kom så alt for nær”. Mindre kendt, men ikke mindre 
markant, er samlingen Hverdagshistorier (1951). En 
samling fortællinger, hvor digterens stærke sprog 
binder hverdagens virkelige figurer og hændelser 
sammen med naturens fantastiske magi.

Om digteren

”Ned til søen ved Bure 
ligger baronens gaard, tre 
runde, hvide hytter, bygget 

af marmor fra Grønland, 
den midterste med taarn og 

kronet spir.”
”Baronen ved Buresø” (1951)

I samarbejde med Egedal Kulturelt Samråd,  
Egedal Kommune, Naturstyrelsen  
og Frank Jægers arvinger

Nyd naturen

Planlæg ruten

Dyrk litteraturen



Ruten i bogmærker
Fortællingerne er læst op af Nis Bank-Mikkelsen og 
er gengivet med tilladelse af Momo Lydbog og Frank 
Jægers arvinger. Skan QR-koderne ved de tre landart-
værker og lyt til oplæsningerne. 

Ved 1 Parkering ved Bastrup Tårnet,  
Stengårdsvej 4, 3540 Lynge

Ved 2 Parkeringspladsen Røde Rose, 
Lyngevej 97, 3660 Stenløse

Ved 3 Buresø Parkering,  
Ganløse Eged, 3550 Slangerup

Om ruten

Læs mere på danskedigterruter.dk
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Se efter 
skiltene med 

QR-koder

Frank Jæger Land
Digterruten kan besøges i vilkårlig rækkefølge. De 
tre landart-værker er placeret ved shelterpladsen ved 
Bastrup Sø tæt på Bastrup Tårnet, i Ganløse Eged og 
ved Buresø – Nordsjællands reneste ferskvandssø. De 
tre værker, Snedkeren, Enhjørningen og Baronen, er 
skabt af Søren Brynjolf og Henrik Dyreborg Wagner. 

       6,2 kilometer
       3 bogmærker

Baronen ved Buresø

Snedkeren ved Bastrup Sø

Enhjørningen i Ganløse skovene
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