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Johannes V. Jensen
I Johannes V. Jensens fødehjem fortælles historien om
Johannes’ barndom og ungdom, om familie, rejser og
litterære klassikere som ”Himmerlandshistorier”, ”Den
Lange Rejse” og ”Kongens Fald”, der er kåret til år-

JOHANNES V. JENSEN

JENSENMUSEET

THIT JENSEN

Arbejdets Rum

Oplev stemningen fra Johannes V. Jensens arbejdsværelse. Udstillingen viser det største enkeltudlån
af genstande i Nationalmuseets historie.

”Et stykke dansk
kulturhistorie...”
Himmerlandshistorier
I 1898 udkom Johs. V. Jensens
bog Himmerlandsfolk. Det var det
første af tre bind med Himmerlandshistorier.

Nobelprisen
Tildelt i 1944 og blandt andet
begrundet med forfatterskabets
”sjældne frodighed og kraft.”

Skribent
Nobelprisvinder
Stivkrampefantom
Mandfolk
Storebror

THIT JENSEN

JENSENMUSEET
JOHANNES V. JENSEN

Thit Jensen
Forfatter, kvindesagsforkæmper, kompromisløs foredragsholder og samfundsdebattør. I ord og billeder
fortælles den farverige og spændende historie om én
af det 20. århundredes mest forkætrede og beundrede
danske kvinder.

Det hed sig, at Thits foredragsturne
om frivilligt moderskab gav anledning
til faldende fødselstal i de byer, hvor
hun havde talt.

Stygge Krumpen og Dronning Dagmar...
Thits farverige historiske romaner var
stærkt underholdende. De gjorde hende til en af Danmarks mest populære
forfatterinder.

Forfatterinde
+-Forkæmper
Valkyrie
Defekt
Lillesøster

Den sidste valkyrie...
Hørt ved et foredrag:
Tilhører: ”Hvis De var min
kone, så gav jeg dem gift!”
Thit: ”Ja, og hvis De var min
mand, så tog jeg den selv!”

ÅBNINGSTIDER OG PRISER
Museet er altid åbent for grupper med forudgående
aftale. Ved mere end 10 personer er entréprisen 40,kr. pr. person.
En rundvisning på museet koster 300,- kr. for op til
20 personer. Ved 20 personer og derover er prisen
500,- kr. Rundvisningernes indhold og varighed kan
aftales individuelt.
MAD OG DRIKKE
Ved besøg af grupper er museet gerne behjælpelige
med forplejning, hvad enten det er morgenkaffe med
et rundstykke, eftermiddagskaffe & kringle eller
måske en let frokost m. 4 stykker smørrebrød, øl og
en snaps. Vi har plads til op til 60 spisende gæster.
VEJLEDENDE PRISER (2022)
Kaffe/te med småkage: 15,- kr.
Kaffe/te med kringle: 35,- kr.
Kaffe/te og et rundstykke m. ost/marmelade: 35,- kr.
FROKOSTILBUD - grupper på mere end 10 personer...
De fire stykker smørrebrød fra Jensens brømte digt
“Ved Frokosten” med øl/sodavand og snaps, entré,
og omvisning: 175,- kr.
Vi hjælper selvfølgelig også gerne med at opfylde
særlige ønsker. Kontakt os for at høre nærmere…

Fritz Syberg, Ved Frokosten, 1906

GRUPPEBESØG PÅ MUSEET
Museet tager gerne imod både større og mindre
grupper – hele året rundt! Vi giver gruppebesøgende 20% rabat på den ordinære entrépris samt god
mulighed for at spise medbragt frokost eller eksempelvis bestille kaffe, kage, smørrebrød mv. på
museet.

MED JOHANNES V. OG THIT UD AF HUSET
Museet hjælper også gerne med at arrangere byvandringer i Farsø ligesom vi kan forestå guidede
HIMMERLANDS-busture i Johannes V. Jensens og Thit
Jensens fodspor. Omfang og pris kan aftales individuelt.
DE SMUKKE OMGIVELSER
Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet ligger i
Farsø, midt i den vesthimmerlandske natur og nær
ved smukke limfjordslokaliteter som Trend, Lounshalvøen og Vitskøl Kloster.
Inden for mindre end 1/2 times kørsel findes en lang
række andre kultur- og naturattraktioner:
• Vesthimmerlands Museum (Aars)
• Limfjordsmuseet (Løgstør)
• Ertebølle Stenaldercenter (Ertebølle)
• Herregården Hessel, (Louns)
• Cykelmuseet (Aalestrup)
• Nutidsmuseet (Aars)
KONTAKT OS...
Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet
Søndergade 48, 9640 Farsø
Telefon: 9866 6788 eller 4261 8198
Mail: info@jensenmuset.dk

