
I HISTORIENS VINGESUS PÅ
MUSEET RIBES VIKINGER
Hvordan opstod Ribe og hvordan levede byens indbyggere, da Ribe 
var en vigtig handelsby i Europa? Museet 
Ribes Vikinger er stedet at finde sva-
rene. Gennem udstillingerne af de 
enestående arkæologiske fund 
kan du opleve Ribes historie fra 
begyndelsen af 700-tallet og op 
gennem vikingetiden og middel-
alderen til ca. år 1700. I årene
710-850 blomstrede vikingernes
markedsplads, og museets
vikingetids-udstilling er fyldt med
smukke genstande.

Guidet tur
Bestil din egen guidede tur på Museet Ribes Vikinger eller tag med 
rundt i Ribes gamle bydel og Ribe Domkirke. Hør de spændende 
historier fra Danmarks ældste by.

REJS TILBAGE TIL VIKINGETIDEN PÅ
RIBE VIKINGECENTER
Rejs 1300 år tilbage i tiden til dengang vikingerne herskede i Ribe. 
På Ribe VikingeCenter er historien om de 
gamle danere levende, og du er en del 
af den! Ribe VikingeCenter er et 
historisk oplevelsescenter med 
autentiske rekonstruktioner af 
det allerældste Ribe. Mød bl.a. 
sortsmeden, kongens mønt-
slager, husfruen, trællen, 
krigeren, falkoneren, træsmeden, 
storbonden og alle gårdens dyr.

Vikingerollespil for børn
fra den 18.-22. oktober 2021
Kom og vær med og bliv en del af historien 
og spillet. Nogle af vikingerne har brug for jeres hjælp, og de sen-
der jer rundt i vikingernes by for at finde spor, vidner og beviser.

RIBE DOMKIRKE
Ribe Domkirke er et storslået vartegn midt i Ribes bymidte. 
Ribe Domkirke er fra 1200-tallet og er dermed Danmarks ældste 
domkirke. Domkirken er synlig på kilometers 
afstand i det flade landskab. Murene 
blev opført af vulkansk tuf, hentet 
ved Rhinen og efter tidens skik 
anvendt til en treskibet kirke 
med to tårne mod vest. Senere 
tilføjedes to sideskibe, der gør 
den til Danmarks eneste fem-
skibede kirke. Den er i dag både 
sognekirke og hovedkirke for 
Ribe Stift. 

Vægterrundgang 
til og med 23. oktober 2021 kl. 20.00 
Tag med på vægterrundgang i Ribe, Ribes vægtere formår at 
skabe en helt særlig stemning, når de synger deres vægtervers og 
fortæller om Ribes dramatiske historie.

HEX! MUSEUM OF WITCH HUNT
Besøg HEX! Museum of Witch Hunt og mød dagligdagens 
overtro, der hjalp almindelige mennesker til at forstå og klare 
sygdom, nød og tab. Du møder også de lærde, 
som mente, at djævelen altid havde en 
finger med i spillet. De to vinkler på 
magien smeltede sammen i 
datidens billede af hekse og trold-
folk, som blev frygtede i alle dele 
af samfundet. HEX! er en stærk 
oplevelse for både større børn 
og voksne. 

Særudstilling på HEX! 
frem til 24.10 2021
Oplev Agnete Brinchs kraftfulde og 
tankevækkende portrætter i udstillingen 
”Kvinder, der forandrer verden - 
heltinder og hekse?”

Oplev hvordan Ribe så ud i vikingetiden på Ribe 
VikingeCenter og se utallige arkæologiske fund, der 
har lært os om, hvordan vikingerne levede, og tiden 
op igennem middelalderen på Museet Ribes Vikin-
ger. Ribes gamle bydel er med sine velbevarede og 
fredede huse en sand kulisse fra middelalderen og 
Ribe Domkirke tårner sig op i byens centrum. Tag 
med en guide på rundvisning i de charmerende 
gamle gader eller følg vægteren, når han hver aften 
går sin traditionelle runde i byens gader og synger 
og fortæller historier fra tiden som vægter. 
Besøg HEX! Museum of Witch Hunt, der formid-
ler den skræmmende tid med hekseforfølgelser i 
1500-1600-tallet og oplev en stærk visuel fortælling. 

I VADEHAVSKYSTENS
HISTORISKE FODSPOR
Ribe er Danmarks ældste by - 
faktisk Nordens ældste by, og 
det ses tydeligt i de charmerende 
gamle gader, der fortæller hver sin 
del af historien. 

Find information om vores attraktioner og oplevelser på www.vadehavskysten.dk Find information om vores attraktioner og oplevelser på www.vadehavskysten.dk


