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Frederikssund Vikingespil 2020 er aflyst 

Det sidste glimt af håb er nu slukket hos Vikingerne i Frederikssund efter Statsministerens pressemøde om 

yderligere lukning af større forsamlinger i Danmark i forbindelse med Corona-virus. For første gang siden 

1952 bliver en hel vikingesæson aflyst. 

Knap tre uger efter de sidste gløder blev slukket i den katastrofale brand i vores elskede Gimle d. 19. marts, 

var vikingerne så småt i gang med at finde nye måder at fortsætte forberedelserne til årets vikingespil, 

Skjoldunge. Prøverne blev gennemført online, byggeholdet mødtes 2 ad gangen og arbejdede 2 meter fra 

hinanden, systuen var ved at samle folks personlige kostumer og en hær af syersker for at nå at kunne have 

kostumer nok til juni.  

Nu er alt aflyst, men heldigvis kan nogle af forberedelserne alligevel bruges, da vi har valgt at spille 

Skjoldunge i 2022. 

Til vores jubilæumsår i 2021 har vi fastholdt vores beslutning om at spille Amled, da manuskriptet blev 

fundet gennem en konkurrence i 2019. Nu hvor alt er gået i stå, er det endnu vigtigere for os at stå sammen 

og gøre vores jubilæum i 2021 til noget helt specielt, selvom vikingespil nummer 69 ikke kan gennemføres i 

år. Der kommer til at have økonomiske konsekvenser for vores jubilæum og vores fremtid, men 

Frederikssund Vikingespil er et meget unikt fællesskab, og sammen kan vi klare næsten alt. 

Naturligvis er vi dybt påvirket af denne situation både for vores publikum, for os selv og ikke mindst for hele 

Danmark. Men det er vigtigt at være solidariske, og vi følger naturligvis myndighedernes anvisninger, også 

selvom det skærer i hjertet. 

Vi glæder os til at komme tilbage til Kalvøen og vores publikum, så snart det er forsvarligt. Vi skal sikre, at 

der igen er sværdgnister i luften, galoperende heste, duften af mad fra spisestederne og 500 vikinger, som 

bringer liv og drama til Kalvøen. 

Hil Frederikssund Vikingespil! 
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