
 

Fredag den 20. marts 2020 

Vikingespillets vigtigste bygning brændt 

I går aftes mistede Vikingespillet en del af sin historie. Ikke bare en bygning, ikke bare værktøj, en 

traktor, vores mange markedstelte, kasseapparater, rekvisitter og en masse ruller stof og 

kostumer, men i høj grad også minder. Minder fra baren i Gimle, Ligbærerlaugets kæmpe samling 

af øletiketter igennem 30 år, historiske dragter og smykker og andre klenodier, som vores 

nuværende og tidligere vikinger har lavet – nogle for 40 og 50 år siden.  

Kostumer med mange år på bagen, og som så ægte ud, for de var slidte på den helt rigtige måde. 

Smykker, skålespænder og gamle bronzebælter som ”prinsesserne” i stykket altid havde på, da jeg 

var barn. Systuen har igennem årtier lagt timevis af arbejde i alt det, vi mistede i går – omkring 500 

kostumer. 

Det er måske sentimentalt, men Gimle og alle vores gamle ting og sager er en del af os og vores 

fællesskab. Vi er i gang med at danne os overblik over tabet, og samtidig lægge planer for den 

nærmeste fremtid.  

Vikingespillet er nødt til at have is i maven og tage et skridt ad gangen, men vi er ikke et øjeblik i 

tvivl om, at vores stærke fællesskab vil få os ud af denne krise, som både Corona og branden har 

bragt os i.  

Vi ved ikke endnu, om vi kan gennemføre årets forestilling – Corona gav os problemer, da vi har 

måttet sætte produktionen på standby i 14 dage, men det havde vi fundet nødløsninger på. Nu er 

situationen yderligere skærpet. 

Vikingespillet er dybt taknemmelige for den interesse, der har været fra vores omverden, fra 

borgerne i Frederikssund og medierne. Vores netværk tilbyder at hjælpe, og vi har siden i går 

blandt andet hørt fra Jels Vikingespil, Jægerspris Amatørscene, en vikingegruppe i England, der 

gerne vil sy dragter til os, og Frederikssund Festivalen. 

Det er helt utrolig rørende med denne støtte fra gode venner. Vores egne vikinger er dybt berørte, 

og flere har i dag lagt vejen forbi Vikingepladsen enkeltvis eller som familie. Det er hårdt, at vi på 

grund af Corona ikke kan samles, for det er i en situation som denne, at man indser, hvad et ægte 

fællesskab er. 

Politiets teknikere er først færdige i næste uge, og indtil da må vi ikke gå ind i bygningen. Så indtil 

videre ved vi kun, at vores lurer forhåbentlig er reddet i tide, da de blev hentet ud af flammerne og 

sendt til rensning med det samme. Resten bliver vi klogere på i næste uge. 

Udmeldingen lige nu er, at vi stadig spiller forestilling til sommer med premiere den 19. juni, og vi 

melder ud, hvis der tages en anden beslutning. 
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