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Ribe - Enestående kulturoplevelser
Søndag d. 5. oktober til torsdag d. 9. oktober 2014

Ribe Domkirke

RIBE BYHØJSKOLE

Ribe - Enestående kulturoplevelser
Ribe er ikke alene Danmarks ældste by, mere end 1300 år gammel. Den er også
den mest autentiske med en velbevaret middelalder- og renæssancebykerne.
På kurset vil vi opleve mange af de skatte, som findes i byen: Vikingerne, de første
kristne danskere, et af provinsens absolut bedste og smukkeste kunstmuseer,
den majestætiske domkirke, biskop Brorsons renæssancehjem Taarnborg og
meget mere.

Søndag den 5. oktober 2014
15.00

Ankomst og indkvartering

Mandag den 6. oktober 2014
7.30

Sted: Ribe Byferie

Morgenmad
Morgenmad serveres i Ribe Byferies fælleshus.
Alternativt kan morgenmadspakke afhentes i

15.30

Velkomst og introduktion

receptionen og indtages på eget værelse.

Efter indkvartering på værelserne mødes vi

Sted: Ribe Byferie

alle sammen til eftermiddagskaffe/the i Ribe
Byferies fælleshus. Her bydes I officielt

9.00

Morgensang på Taarnborg

velkommen, og der bliver tid til at lære

Byhøjskolens morgensang afholdes på

hinanden bedre at kende.

Taarnborg, hvor vi synger efter højskolesang-

Sted: Ribe Byferie

bogen og hvor steders betydning i forhold til
historie, identitet og ro i dagligdagen

18.00

tematiseres gennem fortællinger og sange.

Aftensmad

Sted: Taarnborg

20.00

Vægterrundgang
Kurset bliver sat i gang med en af de
oplevelser, man ikke må gå glip af ved et
besøg i Ribe; nemlig en tur gennem Ribes
gader med vægteren. På turen oplever vi
vægterens sange og hører de mange spændende historier, han har om Ribe.
Afgang fra: Torvet v/ Ribe Domkirke
Taarnborg

10.00

Foredrag: De Kristne Vikinger
v/ arkæolog Morten Søvsø
Helt nye udgravningsresultater og forskning
viser, at der et helt århundrede inden Harald

Vægteren i Ribe

Blåtand officielt kristnede danerne, levede både
kristne og hedenske vikinger i Ribe.

21.00

Aftenhygge med kaffe/the
Sted: Fælleshuset på Ribe Byferie

RIBE BYHØJSKOLE

(fortsættes)
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(fortsat)

hente sig storslåede oplevelser i naturen
Med udgangspunkt i fundene af tidlige kristne

omkring.

vikingetidsbegravelser ved Ribe Domkirke vil

Den afslappede, charmerende atmosfære i Ribe

Morten Søvsø fortælle om Danmarks første

gør også shoppingturen til en særlig oplevelse

kristne vikinger, der levede og blev begravet i

hele året. Spændende specialbutikker byder

Ribe. Foredraget lægger op til den senere

indenfor, og på de hyggelige caféer kan man

omvisning i den nye særudstilling De Kristne

nyde et lille pusterum.

Vikinger.
Der serveres kaffe/the.

18.00

Aftensmad

19.30

Brorson-aften på Taarnborg

-22.00

Brorsons salmer er fulde af poetiske billeder,

Sted: Museet Ribes Vikinger

som faktisk også findes i den tids kirkeudsmykning. De udtrykker 1700-tallets måde at tænke
på og blev brugt i kampen mod synden, en
kamp, som pietisten og den senere Ribe-bisp
Hans Adolf Brorson var opslugt af i de unge år.
Gennem billederne kan vi se, at adspredelse og
Kristne grave fra vikingetiden

12.00

Frokost

13.30

Omvisning på Museet Ribes Vikinger
En af museets erfarne guider tager os med på

lysters frie spil hørte hjemme på syndens
brede vej, mens mennesket, der havde gjort
sig fri af synden, vandrede på den smalle sti på
vej mod saligheden.
Der serveres kaffe/the.
Sted: Taarnborg

en rejse i Ribes historie fra år 700 op igennem
vikingetiden, middelalderen, reformationen og
renæssancen. Vi oplever mange af de arkæologiske fund, der er gjort i området og udforsker
den nye særudstilling De Kristne Vikinger.
Sted: Museet Ribes Vikinger

15.30

Eftermiddagskaffe/the
Sted: Taarnborg

16.00

Oplev Ribe på egen hånd
I forhold til sin størrelse er Ribe et af de steder
i landet, hvor man finder allerflest oplevelser
inden for historie, kunst, kultur og natur. Ribes
1300 års eksistens viser sig i kulturlagenes
hemmeligheder, de historiske fortællinger,
huse, kirker og kunstværker, ligesom man kan
Brorson
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Vi standser ved de gamle epitafier og de nye

Tirsdag den 7. oktober 2014

messehageler og får forklaret Carl HenningPedersens omdiskuterede kunstværk i

7.30

Morgenmad

domkir kens kor.

Sted: Ribe Byferie

På vej op i Borgertårnet besøger vi det nye
Ribe Domkirke Museum, der fortæller om

9.00

domkirkens bygningshistorie samt tiden før,

Morgensang på Taarnborg

under og efter reformationen i 1536. De, der

Sted: Taarnborg

10.00

vil nyde den absolut bedste udsigt ud over Ribe

Omvisning på Ribe Kunstmuseum

by og nærområdet, kan fortsætte op til toppen

– En lystvandring

af tårnet.

Vi starter besøget på Ribe Kunstmuseum med

Sted: Ribe Domkirke

kaffe/the.

Udsigt over Ribe fra Borgertårnet

At gå fra sal til sal på Ribe Kunstmuseum er en
lystvandring gennem 200-års kunsthistorie.
Omvisningen tager udgangspunkt i en håndfuld
værker, som er skelsættende for udviklingen
inden for dansk kunst. Fortolkningen af
værkerne sker gennem samtale, hvor
spørgsmål er lige så vigtige som svar.
Sted: Ribe Kunstmuseum

15.30

Eftermiddagskaffe/the
Sted: Ribe Domkirkes processionsgang

16.00

Domkirkepladsen og Kannikegården
I 2012-13 blev hele arealet rundt om
domkirken fuldstændig lagt om, og med stor
støtte fra Realdania og Esbjerg Kommune
anlagde landskabsarkitekt Torben Schønherr,
Aarhus, den nu prisbelønnede plads. Vi hører
den fascinerende historie om tilblivelsen,
medens vi går rundt på pladsen.
Ved siden af domkirken ligger processions-

Ribe Kunstmuseum

gangen og den store udgravning, hvor de
første danske kristne er blevet fundet. Her skal

12.00

Frokost

13.30

Omvisning i Ribe Domkirke

der opføres et markant menighedshus,
Kannikegården, tegnet af arkitektfirmaet
Lundgaard og Tranberg, København, som
tidligere har fået tildelt en europæisk pris for

Danmarks ældste domkirke, Ribe Domkirke,

Sorø Kunstmuseum. Forberedelserne til

blev færdigbygget i 1200-tallet og har siden da

Kannikegården er ved at gå i gang, og vi skal

haft stor betydning for Ribe by.

høre om de spændende tanker og se det

Hør den erfarne guide fortælle om domkirkens

vindende projektforslag.

mange facetter og dens fascinerende historie.

Sted: Ribe Domkirkes processionsgang
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18.00

Aftensmad

11.00

Ribe-frisen
I det prægtige og stemningsfyldte Tinghus i

19.30

Ribe Bryghus

Ribe år 825 pryder et 20 m. langt kalkmaleri

På Ribe Bryghus hører vi om ølhistorie, imens

væggene. Maleriet er beretningen om byens

vi bliver vist rundt på bryggeriet, og undervejs

grundlæggelse, sådan som vikingerne havde

skal vi smage på deres udvalg af øl.

tradition for at fastholde sagn og store

Sted: Ribe Bryghus

begivenheder på bl.a. billedfriser og i skjaldedigtning. Kunstneren bag Ribe-frisen, Trine

21.00

Theut, fortæller om værkets tilblivelse og om

Aftenhygge med kaffe/the

den research, der ligger bag påstanden om, at

Sted: Fælleshuset på Ribe Byferie

der har været verdslige kalkmalerier i Norden
længe før de religiøse kalkmalerier, som er
bevaret i kirkerne.

Onsdag den 8. oktober 2014
7.30

Sted: Ribe VikingeCenter

Morgenmad
Sted: Ribe Byferie

9.00

Morgensang på Taarnborg
Sted: Taarnborg

9.50

10.00

Ribe-frisen

Afgang til Ribe VikingeCenter

11.15

Fortællinger og aktiviteter

Bussen samler os op ved Ribe Domkirke

Gruppen deles i to hold:

Velkomst

Hold 1: Menneskeskæbner og historie-

Vær hilset!

fortælling

I Langhuset byder vikingekvinden Gunna

Ribe-frisen er sat sammen af forskellige

velkommen. Hun er ældste datter på gården og

motiver fra vikingetiden; derfor har nogle af

også vikingernes vølve. Følg hende på en rejse

motiverne allerede deres egen historie, som er

gennem Ribes vikingetid, mens hun fortæller

blevet fortalt og genfortalt siden vikingetiden.

sin historie.

Vi skal høre om nogle af de kendte fortællinger

Der serveres kaffe/the.

og udforske, hvad billederne selv kan fortælle,

Sted: Ribe VikingeCenter

når man ikke på forhånd kender historien.
Hold 2: Vikingetidens farver og motiver
Vikingerne kunne fremstille forskellige
jordfarver på basis af okker fra det nærmeste
vandløb; men der var også handelsforbindelser
til Afghanistan, hvor der blev brudt lapis lazuli
til ultramarinblå. Her bliver der lejlighed til selv
at blande og male med ’forhistorisk’ maling.

Tinghuset, Ribe VikingeCenter
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Sted: Ribe VikingeCenter
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12.15

Frokost

13.00

Fortællinger og aktiviteter fortsat

Træsmed

Hold 1: Vikingetidens farver og motiver
Hold 2: Menneskeskæbner og historiefortælling
Sted: Ribe VikingeCenter

14.00

Skjaldesang og kædedans
For den nordiske kultur var skjaldekunsten af
stor betydning, og de bedste kvad og viser blev
mundtligt overleveret og husket ordret i mange
generationer. Kendetegnende for skjaldeviserne er et stramt formalistisk udtryk, og de

15.30

Afgang fra Ribe VikingeCenter
Bussen kører os tilbage til Ribe Byferie

blev gerne sunget i forbindelse med dans.
Sted: Ribe VikingeCenter

15.45

Oplev Ribe på egen hånd

18.00

Festmiddag på Quedens Gaard

Kædedans på Ribe VikingeCenter

Da det er vores sidste aften sammen, skal vi
nyde en festmiddag på den gamle
købmandsgård Quedens Gaard midt i Ribe.
Sted: Quedens Gaard

20.00

Foredrag om Quedens Gaard
v/ Flemming Just
Hele bygningskomplekset omkring Quedens
Gaard er ejet af Sydvestjyske Museer. Der er
tale om en unik karré med flere renæssance-

14.30

Eftermiddagskaffe/the

huse fra 1580’erne. Museet har udarbejdet et
meget omfattende renoveringsforslag til

15.00

En stol til høvdingen

næsten 100 mio. kr., således at der bl.a. kan

I vikingetiden blev håndværkere og kunstnere

oprettes et heksemuseum, et bymuseum o.a.

betegnet med det samme ord, smed, og de to

Museumsdirektør Flemming Just vil fortælle om

funktioner var integreret. Vi skal møde

de spændende idéer, der skal give Ribe endnu

træsmeden i Ribe, som i år 825 er ved at

en attraktion.

lægge sidste hånd på et kunstfærdigt udsmyk-

Sted: Quedens Gaard

ket højsæde, og høre om højsædets funktion,
design, ornamenter og figurative udskæringer.

21.00

Aftenhygge med kaffe/the

Her smager vi også på den gode Ribemjød.

-22.00

Sted: Quedens Gaard

Sted: Ribe VikingeCenter
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Torsdag den 9. oktober 2014

12.00

Frokost

Jacob A. Riis

7.30

Morgenmad
Sted: Ribe Byferie

9.00

Morgensang på Taarnborg
Sted: Taarnborg

10.00

Omvisning i Sct. Catharinæ Kirke og
Kloster
En guide tager os med på et besøg i Sct.
Catharinæ Kirke og Kloster, der blev opført i
begyndelsen af 1200-tallet af en dominikansk
munkeorden, som her i Danmark også går
under navnet Sortebrødrene. I middelalderens

13.45

Foredrag: Jacob A. Riis

Ribe var der hele fire klostre, men kun Sct.

v/ Flemming Just

Catharinæ blev bevaret efter reformationen,

Tømrersvenden Jacob A. Riis udvandrede fra

hvor kirken blev gjort til sognekirke og klostret

Ribe til New York i 1870. Han kæmpede sig

blev brugt som hospital. Klosteret er i dag et af

igennem og blev i 1880’erne politireporter og

de bedst bevarede i Danmark.

den første i verden, der kombinerede det

Sted: Sct. Catharinæ Kirke

skrevne ord med det nymodens medie, fotoet.
Han dokumenterede de elendige boligforhold
Sct. Catharinæ

for især indvandrerne på Manhattan og blev
efterhånden en meget kendt mand og nærmeste ven med præsident Theodor Roosevelt.
Der er skrevet mange bøger om Jacob A. Riis,
bl.a. har Tom Buk-Swienty skrevet Den ideelle
amerikaner.
Riis og hans familie voksede op i Ribe i en af
bygningerne i Quedens Gaard. Flemming Just
vil fortælle den fascinerende historie om Riis og
hans fantastiske kærlighed til Elisabeth, hans
enorme arbejdsvilje og den betydning han
havde for sin samtid. Han er Danmarks mest
betydningsfulde udvandrer.
Sted: Quedens Gaard

15.30

Kaffe/the, evaluering og farvel
Sted: Quedens Gaard
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Museet Ribes Vikinger

Tangevej 6 . 6760 Ribe . +45 7616 3937
info@ribebyhojskole.dk . www.ribebyhøjskole.dk

