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Museet Ribes Vikinger 
 

Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. 
 

Rundvisning—book hos Visit Ribe 

Tilpasses den enkelte gruppe 
 

Museet Ribes Vikinger er placeret på netop det sted, hvor Nordens første by blev 

til i starten af 700-tallet. Det fortæller guiden meget mere om, imens I bevæger 

jer igennem basisudstillingens første del, der handler om vikingetidens Ribe. Hør 

om alle de arkæologiske fund, mærk udvalgte genstande i følekasserne og stig        

ombord på et vikingeskib i den første store oplevelseshal. 
 

Herefter bevæger I jer ind i den næste oplevelseshal og middelalderens Ribe, hvor 

I får historien om  hverdagslivet i middelalderen, med alt hvad det indebar af     

religion, byggeteknik, sundhed og husholdning. I oplever byens rige historie med 

alle sanser. 
 

I kan også prøve kræfter med Museet Ribes Vikingers nye interaktive spil ”Det  før-

ste togt. Er du en rigtig viking?”. Spillet, der er udviklet af Nationalmuseet, kombi-

nerer leg og læring og fortæller om vikingernes liv og bedrifter. 
 

Varighed: 1 time 

Pris: 675 kr. 



Kom og Køb 
 

Aktivitetsrundvisning og undervisningsmateriale—book hos Visit Ribe 

Børnehaver og 0.-3. klasse 

 

I Vikingetiden fungerede Vadehavet som en slags motorvej til Ribe. Handlende fra 

mange lande kom til byen ad vandvejen. Det ved vi fra arkæologiske fund. På  

markedspladsen mødtes købere og sælgere fra mange lande, kulturer og trosret-

ninger.  Børnene får en forståelse af handelen ved Vadehavet i Vikingetidens Ribe.  
 

Download materiale til brug hjemme i klassen på Nationalpark Vadehavets under-

visningsportal www.mitvadehav.dk under ”Opgaver” og ”Menneskets liv før”. 
 

Aktivitetens varighed: 1 time 

Pris: 675 kr. 



Arkæologiske           

Detektiver 
 

Aktivitet på museet 

— book hos Visit Ribe                           

3.-5. klasse 

 

 

Hvad fortæller vores affald om os og 

hvad vi laver? Kan man ud fra vores   

affald se, hvordan vi lever? 
 

Vi byder eleverne indenfor i arkæolog-

ernes verden, hvor menneskers affald 

fortæller forunderlige historier og kan 

give os vigtig information om, hvordan 

fortidens mennesker har levet i Ribe. 
 

Efter et oplæg om sammenhængen 

mellem affald og arkæologi bliver    

eleverne delt op i små grupper, som 

hver får en kasse med affald. 
 

Grupperne skal da hver især diskutere, 

hvad de finder i kasserne, og hvad     

affaldet afslører om menneskene bag. 

 
Aktivitetens varighed: 1 time 

Pris: 675 kr. 



Skriv Afladsbreve 

Aktivitet på museet—book hos Visit Ribe 

3.-7. klasse 

 

”Når pengene i kisten klinger/straks sjælen af Skærsilden springer”. Lad eleverne 

få et indblik i og forståelse for, hvad afladstanken var, og kirken som magtorgan. 
 

Iført munkehætter prøver eleverne kræfter med at skrive med pen og blæk, og   

måske er der nogen, der opnår aflad. 
 

Læs mere om afladsbreve på Museet Ribes Vikingers hjemmeside. 

 

Aktivitetens varighed: 1 time 

Pris: 675 kr. 



Dagmar og Valdemar 
 

Aktivitetsudstilling og undervisningsmateriale 

3.-6. klasse 

 

Det tværfaglige undervisningsmateriale og den store aktivitetsudstilling på       

museet lader eleverne opleve og afprøve på egen krop, hvordan det var at leve i 

middelalderen.  
 

Eleverne kan udfordre hinanden til en ridderturnering, klæde sig ud, prøve en 

ringbrynje eller tage en tjans i middelalderkøkkenet. 
 

Materialet er delt op i et før-, under- og efter forløb med konkret materiale og  

forslag til opgaver og aktiviteter, I kan lave hjemme på skolen. 
 

Materialet downloades fra Museet Ribes Vikingers hjemmeside. 



Ribe Byvandring 
 

Tilpasses den enkelte gruppe 
 

Kom på en spændende byvandring i Ribe med en passioneret og erfaren guide.  

Vi tilpasser gerne turens tema efter jeres interesser og ønsker. 

Guiden kan f.eks. fortælle om middelalderens Ribe med en vandring igennem den   

gamle by, hvor der bliver fortalt om byens udvikling, klostre og kirker. 

 

Varighed: 1 time/ 1½ time inkl. Ribe Domkirke  

Pris: 675kr. / 850 kr. (ekskl. entré til Borgertårnet og Ribe Domkirke Museum: skoleklas-

se 100 kr.) 

Vikingwalk 
 

Byvandring—book hos Visit Ribe 

Tilpasses den enkelte gruppe 
 

Oplev vikingernes liv og død i Ribe, præcis hvor det foregik. Hør om de første kristne  

vikinger i Danmark og få gravgaverne fra en hedensk grav i hænderne.  

Hvem var vikingerne? Købmænd, slavehandlere, asatroende og kristne.  

Guiden fortæller, hvorfor Ribe var så vigtig i Vikingetiden og deler den nyeste viden om 

vikingernes liv. 

 

Varighed: 1½ time 

Pris: 850 kr.  



Ghostwalk 
Byvandring—book hos Visit Ribe 

Tilpasses den enkelte gruppe 
 

Hør om Ribes dramatiske begivenheder, kongemord og heksebrænding på en 

stemningsfuld tur rundt i Ribe. I undrer jer måske over hvorfra Hovedengen har 

sit navn? På denne tur får I mulighed for at grave jer ned i den uhyggelige og 

mærkværdige del af Ribes historie, og hvem ved, måske kommer der et         

spøgelse forbi.  
 

 

Ghostwalk foregår om aftenen (typisk omkring kl. 21) for at opnå den rette 

stemning. 
 

Varighed: 1 time 

Pris: 675 kr.  



Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe 
 

Book via Museet Ribes Vikingers hjemmeside. 

(Tilbuddene er gratis for skoler i Esbjerg Kommune ved booking igennem skoletjenesten 

på www.myrthue.esbjergkommune.dk) 

Kramboden, kram og kridtpiber - Handel i Ribes renæssance 

5.-6. klasse 

Læs mere på Museet Ribes Vikingers hjemmeside under Læringstilbud 
 

Aktivitetens varighed: 2 timer 

Pris: 1.000 kr.  

Renæssancelæseteater 

5.-6. klasse 

Læs mere på Museet Ribes Vikingers hjemmeside under Læringstilbud  

Aktivitetens varighed: 3½ time 

Pris: 2.000 kr.  

I skole omkring år 1900 

Fra 3. kl.  

Læs mere på Museet Ribes Vikingers hjemmeside under Læringstilbud  

 

Aktivitetens varighed: 2 timer 

Pris: 1.000 kr.  



I Domkirken med reformationsbriller 
 

Tilbud med guide og undervisningsmateriale 

(5.) 6.-9. klasse 
 

Danmarks ældste domkirke, Ribe Domkirke, blev færdigbygget i 1200-tallet og har 

siden da haft stor betydning for Ribe by.  
 

Ribe Domkirkemuseum viser Domkirkens bygningshistorie og fortæller om,  

hvordan det religiøse liv formede sig for menigmand før og efter Reformationen i 

Danmark i 1536. 
 

Gennem dialog og involvering, hands on aktivitet og opgaveløsning på egen hånd 

giver læringstilbuddet eleverne kendskab til de kulturelle, religiøse og samfunds-

mæssige konsekvenser af reformationen og giver dem mulighed for at opleve  

Ribe Domkirkes vidunderlige rum. 
 

Hent lærervejledning og materialer på Ribe Domkirkemuseums hjemmeside. 

 

Varighed: 1½ time 

Pris: 850 kr.  

(ekskl. entré til Borgertårnet og Ribe Domkirkemuseum: skoleklasser 100 kr.) 



Museet Ribes Vikinger 
Odins Plads 1, 6760 Ribe, ribesvikinger.dk 
 

Book 
Læringstilbud og rundvisninger bookes hos Visit Ribe, tlf. 7542 1500. 
Find den nødvendige information på Museet Ribes Vikingers hjemmeside. 
 

Mad & drikke 
Har I booket et forløb, finder vi en plads til jer, hvor I kan spise madpakker.   

Grupper, der går på egen hånd må spise madpakker på museet, hvis I køber drik-
kevarer på museet. Bestil dem evt. på forhånd eller køb dem fra automat. 
 

Museumsbutik 
Gå på opdagelse i den store museumsbutik.  
Der er med  garanti noget for alle. 
 

Gratis wi-fi. 
 
Ribe Domkirkemuseum 
Domkirkepladsen, 6760 Ribe, domkirkemuseetribe.dk 
 

Læringstilbud og rundvisninger bookes hos Visit Ribe, tlf. 7542 1500. 
Find den nødvendige information på Domkirkemuseets hjemmeside. 
 
Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe 
Sortebrødregade 1, 6760 Ribe, ribesvikinger.dk 
 

Læringstilbud bookes via Museet Ribes Vikingers hjemmeside. 
Find den nødvendige information på Museet Ribes Vikingers hjemmeside. 
 
Vandringer i Ribe By  
Bookes via Visit Ribe, tlf. 7542 1500. 

Museet Ribes 
Vikinger   Ribe 

Domkirke 

Tog og bus 

Quedens 
Gaard 


