
Oplev Brorsons 
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.

Hans Adolph Brorson 
(1694-1764)
Brorson var en dansk biskop og digter, der er mest 
kendt for sine salmer. Hans hovedværker er Troens 
rare Klenodie fra 1739 og Svanesang fra 1765. Han 
har digtet omkring 115 af Den danske Salmebogs 791 
salmer. Hans kendteste salmer er ”Op al den ting som 
Gud har gjort” og ”Her vil ties, her vil bies”. 

Om digteren

”Ak søger de ydmyge steder
I støvet for frelseren græder 

Så får I vor Jesus i tale 
Thi roserne vokser i dale”

Troens rare Klenodie (1739)

I samarbejde med Taarnborgfondet

Nyd naturen

Planlæg ruten

Dyrk litteraturen

taarnborg-ribe.dk
Foto: Folmer Iversen



Ruten i bogmærker
Skan QR-koden for adgang til lydfortællingerne, der 
er kurateret, fortalt og produceret af Helle Solvang. 
Lydoptagelser: Jacob Kirkegaard. For at komme ind i 
rosenhaven bag Jacob A. Riis Museum skal man gå ind 
ad porten ved Sortebrødregade. 

Om ruten

Læs mere på danskedigterruter.dk

Skan QR-koden 
for adgang til 

lydfortællingerne.

Ribe
Digterruten for Brorson begynder ved Taarnborg, 
går forbi domkirken og Slotsbanken og slutter i 
rosenhaven bag Jacob A. Riis Museum. Ruten går ad 
brostensbelagte gader, grusbelagte stier, over broer og 
gennem smalle passager.

       2,4 kilometer
       7 bogmærker

Drømmesyn
Brorsonstatuen ved domkirken, Torvet

Trange tider, urolige verden
Taarnborg, Puggaardsgade 3

Kamp mod de lumre julelege
Kagkilden mellem Hotel Dagmar  
og domkirken, Torvet

Forårstegn
Frisen i Katedralskolens gård, Puggaardsgade 18

De mange fuglesving
Ved Dronning Dagmar-statuen, Riberhus 
Slotsbanke, Erik Menveds Vej

Stigende vande
Ved Stormflodsøjlen, Skibbroen 25

Thi roserne vokse i dale
Rosenhaven bag Jacob A. Riis Museum, 
Sortebrødregade 1
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