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Produktionsskolen Lustrupholm og Ribe Vikingecenter 
Tirsdag d. 18. august besøgte PSFs sekretariat Produktionsskole Lustrupholm og Ribe Vikingecen-

ter. Produktionsskolen og Vikingecentret har et snart 25 årigt samarbejde bag sig. Produktionssko-

lens værksteder udgør kernen i centerets 

arbejde.  

Forstander Bjarne Clement introducerer 

til vikingetiden og produktionsskolens 

arbejde. I sæsonen arbejder de fleste 

værksteder rundt omkring på vikingecen-

teret sammen med frivillige fra hele Euro-

pa, mens de resten af året arbejder på 

skolens vinterværksteder. Værkstedsar-

bejdet foregår indenfor følgende områ-

der:  

Storgård og Husdyr: Pasning af gårdens dyr, oplæring af dyrene til forskellige funktioner i formidlingen, 

Vedligehold af grønne områder og marker omkring gården, Bygge- og vedligeholdelsesopgaver, smedeop-

gaver, formidling 

Vikingeby og Rovfugle: Vedligehold af grønne områder omkring husene i vikingemiljøet, bygge- og vedlige-

holdelsesopgaver på og i husene, produktion af udstyr og inventar til vikingehusene, tømrer-, snedker- og 

smedearbejde, pasning af rovfugle og deres voliere. 

Dragter og Udstyr: Produktion og vedligehold af autentiske vikingedragter og -udstyr, spinding og farvning 

af uld, håndsyning og vævning, læderarbejde, vedligehold af teltdug til vikingetelte. 

Køkken og Café: Køkkenhygiejne og håndtering af råvarer, madlavning og anretning, cafédrift og kundeser-

vice, rengøring 
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En af våbensmedene fortæller om, hvordan man reparerer en ringbrynje og hvordan skjoldet er 

opbygget, så det tager bedst muligt af for slag. 

 

En vikingekvinde i urtehaven.  

I åbningssæsonen arbejder rigtig mange frivillige fra 

mange lande på centeret ligesom mange af besøgende 

kommer fra udlandet. Formidlingen foregår derfor på 

dansk, tysk og engelsk.  

 

 

   

Tømrerne er i gang med at bygge en anløbsbro af groft tilhuggede planker ud i det, der på centeret 

skal illudere Ribe Å. 
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Vikingetidens håndværkere er i gang i beboelseshusene og i markedsteltene. Der spindes uld til 

beklædning, syes fodtøj og smedes sølvsmykker til salg. 

 

I Centerets åbningstid omdannes sko-

lens kantine til cafe med lækre målti-

der, inspireret af vikingernes kost. 

 

    

Konsulenten hilser på en ko! 

Hele sekretariatet siger tak for en 

dejlig og inspirerende dag med et 

kik ind i en produktionsskole med en 

hel særlig profil og mange spæn-

dende produktioner! 

 


