
Jul i Ribe er historisk, hyggeligt og meget intimt. Rammerne i den velbevarede    
middelalderby er unikke, når ”Peters Jul” folder sig ud. Tag med på julevisit i den   
lille købstad i det flade Vadehavslandskab. 

Rejseprogram 

”Jeg glæder mig i denne tid”, sådan begynder en af Danmarks mest kendte julefortællinger om Peter og hans 
familie. I Ribe glæder man sig til atter at lade byens besøgende opleve historien om Peters Jul med egne øjne, 
når Danmarks ældste by i december forvandler sig til en juleby i 1850’erne – og valget af det historiske      
juletema er ikke en tilfældighed. 
Meget tyder på, at den kendte julehistorie Peters Jul faktisk er inspireret af julen i Ribe i 1850’erne.            
Forfatterne til juleversene, Brødrene Krohn, holdt flere gange jul hos deres slægtninge, som boede i den byg-
ning, der nu huser Ribe Turistbureau og flere af versene menes at være skrevet til denne families børn. 
Blandt andet derfor er det oplagt at fejre julen i Ribe og lade sig inspirere af den gamle juleklassiker. 

I Ribe bliver vi mødt af en lokalguide, som viser os rundt i den velbevarede middelalderby. Vi hører alle de 
gode historier om bygninger, personer, begivenheder og sagn. Mødet med Ribe er et dyk ned i  danmarks-
historien. Ribe kan spores tilbage til vikingetiden omkring år 700, hvor den opstod som Danmarks eneste  
handelsplads ved Nordsøen. Rundturen sluttes af ved Domkirken, Danmarks ældste kirke, med forskellige 
stilarter, interiør og smukke mosaikker udført af Carl-Henning Pedersen. 

Midt på den maleriske Skibsbro ligger Restaurant Sælhunden. I den 400 år gammel bygning nyder vi  en    
lækker jule platte i hyggelige omgivelser. Med maverne fyldte er det tid til at opleve Peters Jul på egen hånd. 
Byen skruer op for hyggen og nostalgien med temaet ”Peters Jul”. Gågaden er dekoreret og de gamle køb-
mandsgårde er pyntet op og julehytterne på den renoverede domkirkeplads ,Torvet, tilbyder alt fra hånd-
strikkede huer, julepynt, hjemmelavet konfekt til gløgg i flere variationer. Gå evt. forbi en af  Ribes klassiske 
købmandsgårde, Quedens Gaard, der ligger mellem Domkirken og den gamle havn ved åen. Her kan opleves, 
duftes og sanses, hvordan livet var i 1850'erne. Få smagsprøver og se gammelt håndværk og husflid i dette 
fantastiske hus. Jul i Ribe er også lig med Stærekassebørn og Persille-hakkeunger i gaderne, som gør gader og 
stræder hyggeligere, når de uventet dukker op omkring det  næste hjørne og fylder byen med liv. Kl. 15.30 
starter Lucia optoget for enden af gågaden, hvor de bevæger sig op mod Domkirken.    

Sidst på eftermiddagen køres mod hjembyerne efter en oplevelsesrig dag fyldt med spændende oplevelser. 
Forventet hjemkomst kl. 17-18. 

Turen er ikke for gangbesværede. 

 

PETERS JUL I RIBE 
EVENTYRELIG JUL I DANMARKS ÆLDSTE BY 

Afgang 

Dato 



Rejsen indeholder: 

✓ Kørsel i 4 stjernet bus  

✓ Smurt rundstykke med kaffe 

✓ Byrundtur med lokalguide 

✓ Jule platte på Sælhunden 

✓ Eftermiddagskaffe ved bussen 

✓ Bidrag til Rejsegarantifonden samt alle  
      lovpligtige skatter og afgifter 
 
 

Opsamlingstider 

Bestilling 

Hjemby Kl. 07.30 

  

  

  

  

Pris pr. person            ,- 
 

Arrangør 

Skave Turistfart A/S 
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Ret til ændringer forbeholdes.  
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