
Oplev Stubs 
salmer og lyrik i 
det gamle Ribe
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

Taarnborgfondet 
Taarnborgfondet er oprettet i 2004 
med støtte fra Ny Carlsbergfondet. 
Formålet med stedet er at udbrede 
kendskabet til Brorson, Ribe og Slesvigs 
vestegn gennem foredrag, seminarer, 
byvandringer, udstillinger, koncerter og 
bogudgivelser. Taarnborg bebos og ledes 
til dagligt af sognepræsterne Bente og 
Torben Bramming.

Ambrosius Stub  
(1705-1758)
Ambrosius Stub var den første danske lyriske digter 
og forud for sin tid. H.C. Andersen omtaler i eventyret 
”Sommergjækken” (1866) Stub som digteren der 
”kom for tidlig i sin Tid”. Han beherskede både tidens 
populære spontane digtning med plads til det 
komiske og underfundige og hyldestdigtningens 
mere formelle stil. I de sidste år i Ribe viste Stub sig 
som en fornem salmedigter og på samme tid blev 
flere af hans lejlighedsdigte gengivet i større aviser. 
Hans mest kendte sang er ”Den kedsom vinter gik sin 
gang” og blandt hans salmer er ”Uforsagt, hvordan 
min lykke” den mest sungne.

Om digteren

”Fra vuggen til graven må krydses omkring
blandt håbets og frygtens de stridige ting:
snart vippes vi oppe
på bølgernes toppe,
snart nærmes vi grunden i flyvende spring.”
”Hvad vindes på verdens vidtløftige hav” (1771)

I samarbejde med Taarnborgfondet, Ribe

Nyd naturen

Planlæg ruten

Dyrk litteraturen

taarnborg-ribe.dk
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Ruten i bogmærker
Skan QR-koden for adgang til lydfortællingerne, der 
er kurateret, fortalt og produceret af Helle Solvang. 
Skuespiller: Mogens Rex. Musikalsk rådgiver: Poul 
Udbye Pock-Steen.

Om ruten

Læs mere på danskedigterruter.dk

Improviserede digte i byens drikkelaug
Weis stue, Torvet 2 og Vinstuen Det gamle apotek, 
Fiskergade nr. 1 (A-F)

Fra smugler til skolemester
Sønderportsgade 11

Hyldestpoesi til kongen
Bispegården, Korsbrødregade 7

Se fuglene i flokketal
Skriverstuehuset, Riberhus Slotsbanke

Kærligheds alfabet 
Stubs Allé i Sct. Catharinæ Klosterhave 

Livets sejlads
Sct. Catharinæ Plads 4
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Skan QR-koden 
for adgang til 

lydfortællingerne

Ribe
Digterruten for Stub begynder ved hans skolestue 
i Sønderportsgade og slutter ved Per Kirkebys 
mindesten over ham ved Sct. Catharinæ kirke. 
Undervejs bevæger man sig gennem den gamle by og 
ud til Slotsbanken med udblik til de grønne enge og 
tilbage gennem gyder og alleer.

       3,2 kilometer
       6 bogmærker
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