
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.

Ghostwalk i Ribe
Hver onsdag i juli/august kl. 21.00
Tag på Ghostwalk og hør hårrejsende og nervepirrende fortællin-
ger om dramatiske begivenheder, kongemord og heksebrænding.

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.

Vikingekrigere på 
Ribe VikingeCenter 2-8/8 2021
Oplev en spændende uge med krigere og 
kampe på Ribe VikingeCenter. Jorden ryster, og der er øretæver i 
luften, når vikingekrigere fra Danmark, Tyskland og Holland tørner 
sammen i vikingernes by Ripa.

VADEHAVSCENTRET
PORTEN TIL UNESCO VERDENSARV
Nordisk udstilling om trækfuglenes Vadehav. 
VADEHAVSCENTRETs 1000 m2 udstilling er 
en rejse gennem Vadehavets landskab 
set gennem områdets millioner af 
trækfugle. I kommer tæt på fugle-
nes verden, der normalt er langt 
væk. I kommer ind i de store 
fuglesværme, mærker dem og 
rejser videre med dem. VADE-
HAVSCENTRETs udstilling ”Vade-
havet - 15 millioner trækfugle på 
rejse” er en æstetisk, eventyrlig og 
utrolig udstilling om Vadehavet og 
trækfuglenes verden. Det er oplevelser 
med viden og derfor er besøgscenteret for 
UNESCO Verdensarven et rigtig godt sted at starte, når man besø-
ger Vadehavet og Nationalparken. 

ESBJERG MUSEUM
OPLEV ESBJERGS RØRENDE HISTORIE
Oplev 3 rørende udstillinger om Esbjergs historie fra 1900-1950. 
Følg udstillingen BESAT og hjælp den fiktive 
”Familien Hansen” med at løse sine 
dilemmaer under besættelsestiden. 
Skal Jens gå mere aktivt ind i 
modstandskampen? Skal Jør-
gen Hansen tage imod et tilbud 
fra tyskerne? Skal fru Hansen 
handle på den sorte børs? Og 
skal Gerda holde fast i sin tyske 
kæreste? Giv dit bud på et valg 
og se, hvad de andre gæster har 
gjort. Se udstillingen MODSTAND 
og gå i dybden med den lokale mod-
standskamp og oplev udstillingen Esbjerg, 
hvor du kan besøge købmanden, nyde Torvets butikker og besøge 
arbejderfamiliens og direktørens lejligheder.  

Ribes særlige atmosfære udspringer af byens lange 
og dramatiske historie. Hør de spændende fortæl-
linger på en guidet tur i Ribes gamle gader eller følg 
vægteren og lyt til hans sange og historier, når han 
hver aften går sin traditionelle runde i byens char-
merende gader. 
Museet Ribes Vikinger fortæller historien helt tilba-
ge fra år 700, hvor det hele startede. Utallige arkæo-
logiske udgravninger og de fundne genstande viser, 
hvordan byen har udviklet sig igennem tiden.  
På Ribe VikingeCenter bliver historien gjort levende 
gennem rekonstruktion af vikingetidens Ribe. Rejs 
over 1000 år tilbage i tiden og oplev den autentiske 
stemning i vikingernes verden. 

OPLEV DEN LEVENDE 
HISTORIE I RIBE - 
DANMARKS ÆLDSTE BY

Nationalpark Vadehavet forener området med unikke naturoplevelser i sit uendelige 
og foranderlige landskab. Her kan du opleve store fugleflokke, sæler i deres naturlige habitat og 

sanke mad i naturen. Oplev Vadehavscentret, der er udpeget som officielt besøgscenter for UNESCO
verdensarven og er en arkitektonisk perle midt i Nationalpark Vadehavet. Ved Vadehavskysten 

finder du også Vestkystens hovedstad Esbjerg, der på kun 150 år er vokset til Danmarks 5. største by. 
På Esbjerg Museum kan du opleve Esbjergs bevægende historie fra 1900-1950. 

NATIONALPARK VADEHAVET OG 
VESTKYSTENS HOVEDSTAD ESBJERG

Der er noget med Ribe og tiden. 
Det er som om, at tiden står stille, 
og det er godt - for byen er smuk, 
historien storslået og oplevelserne 
står i kø

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


