


Fødehjemmet 

Museet for Himmerlands berømte søskendepar Johannes V. Jensen; Danmarks Nobelprisvinder i litteratur & Thit Jensen; forfatter, kvindesagsforkæmper og 
valkyrie. Sammen var de med til at skrive det 20. århundredes Danmarkshistorie. 
 
På museet opleves historien om dyrlægesønnen fra Farsø, Nobelpristageren i litteratur og Danmarks måske største forfatter i det 20. århundrede. 
 
Med udgangspunkt i fødehjemmet i Farsø fortælles historien om Johannes V. Jensens barndom og ungdom, om familie, rejser og litterære klassikere som Him-
merlandshistorier, Den Lange Rejse og Kongens Fald, der er kåret til århundredets danske roman. 
 
Man ser Arbejdets Rum, en udstilling med effekter fra Johannes V. Jensens arbejdsværelse. Bygget op omkring det største enkeltudlån af genstande i Natio-
nalmuseets historie. 
 
En ny udstilling fortæller om Thit Jensen. Forfatter og  kvindesagsforkæmper. I mange år stod hun i skyggen af sin berømte storebror.  Med trods og talent 
skabte hun sig en forfatterkarriere, der spændte over et halvt århundrede. Med sine  utallige og kontroversielle foredrag om kvindens stilling blev hun en dri-
vende kraft i kampen for kvindernes ligestilling.  
 
Udstillingen er bygget op omkring genstande og fortællinger fra Thit Jensens liv og giver et direkte blik på en farverig og sammensat personlighed, der stadig 
fascinerer… 
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Foredragssal 

Portrætbuste af Niels Bohr (1885-1962) 
Udført af Johannes V, Jensen, 1943 
 
Naturvidenskabsmanden Niels Bohr havde i lighed med Johannes V. Jensen 
et sommerhus i Tibirke Bakker. De to nobelpristageres venskab kom til 
udtryk i den såkaldte "bridge-sti", som forbandt deres huse. 
 
Busten blev udført i , men inden den stod færdig måtte Bohr flygte til 
Sverige. Johannes V, Jensen havde dog forinden optaget en serie billeder, 
der gjorde det muligt at færdiggøre busten. 

Portræthoved af Thorvald 
Mikkelsen (1885-1962) 
Udført af Johannes V, Jensen, 
1941. 
 
Thorvald Mikkelsen var over-
retssagfører med stor interes-
se for kunst og litteratur. Han 
havde et mangeårigt venskab 
med Johannes V. Jensen og 
hans hustru Else. 

Portrætbuste af Frederik Hegel 
(1880-1961) 

 
Udført af Johannes V, Jensen, 

1945 
 

Frederik Hegel var tredie genera-
tion af forlæggere på Gyldendals 
Forlag, hvor han var direktør fra 

1912-1939. Han og Johannes V. 
Jensen mødtes første gang i USA 
i 1903 og samarbejdede i en lang 

årrække om Johannes V. Jensens 
udgivelser. 
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Baghuset 



Mindestenen står i et lille grønt område sydvest for Farsø 

Johannes V. Jensens mindesten 
 
Mindestenen blev afsløret den 25. oktober 1960, 10 år efter hans død den 25. november 1950. Afsløringen af mindestenen blev foretaget af daværende Soci-
alminister Julius Bomholt og forfatterens enke fru Else Jensen. Tilstede var desuden Johannes V. Jensens børn og børnebørn, Komiteen til mindestenens rej-
selse samt adskillige lokale og udenbys gæster. 
 
Selve stenen, som blev fisket op ud for Hirsholmene, blev sat her på pladsen allerede i 1955. 
 
Færdiggørelsen af relief of indskrift blev forsinket af økonomiske grunde. En landsindsamling mislykkedes, da den faldt sammen med en Grønlandsindsamling, 
men grosserer P.M. Dael, København blev redningsmanden, da han i 1957 gav de fornødne midler. 
 
Billedhugger, Professor Mogens Bøggild (1901-1987) blev valgt til at udhugge relief og inskription. Han lod sig inspirere motivet af Johannes V. Jensens roman 
'Den lange Rejse', hvor han beskriver dyrenes vandring fra bræen ned til græsgangene. Det bedste mulige motiv til at udsmykke en bræskuret sten. 
 
Familien ønskede ikke, at Johannes V. Jensens navn skulle stå på mindestenen, det udhuggede vers fra hans 'Danmarks Sang' var alt nok. 

Alvorlig taler ved alfarvej 
med grønsvær tækket de gamles grave; 

Henfarne slægter - forglem dem ej ! 
I arv de gav dig en ædel gave. 

Henfarne slægter 
i landets marv 

sig ej fornægter. 
Bevar din arv ! 

 
 
 

På bagsiden af mindestenen er udhugget et relief med dyreflokke på vandring. 


