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Jeg er rigtig stolt over at kunne sige tillykke til alle albertslundere i dag. Tillykke med 

Vikingelandsbyens 20 års jubilæum. Et stort tillykke til Vikingelandsbyen og alle dens frivillige 

ildsjæle – venneforeningen og Jørgen Viking, der har trampet for om man så kan sige. 

 

Vikingelandsbyen er på mange måder indbegrebet af det, som Albertslund er, står for og vil 

kendes på: Børn, kultur og miljø. Det er både kreativitet og fællesskab. Det er vedkommende 

og værdifuldt. Det er noget ganske særligt. Og det – som Albertslund Posten skriver det så 

rammende – med FÆLLESSKABET som drivkraft gennem alle 20 år. 

 

Vikingelandsbyen kan noget ganske særligt – og det beviser den interesse, der er for stedet – 

der har blandt andet dette forår været studerende fra så langt væk som USA for at studere 

Vikingelandsbyen. I kan noget ganske særligt her i Vikingelandbyen - på flere måder. 

 

Vikingelandsbyen har et helt korps af engagerede og trofaste frivillige. Byggeprojekterne 

kunne slet ikke lade sig gøre uden alle de frivillige, som bruger tid og kræfter og sammen 

skaber noget helt unikt. Det er fantastisk. 

 

I kan være stolte over de imponerende ting, I sammen har skabt – det er noget særligt!  

Det er den ild, som selve Vikingelandsbyen er skabt af – ildsjæle – der her, som mange andre 

steder i byen, har lagt et personligt engagement, brændt for en idé og kæmpet for at få den 

realiseret. Det må være en stor tilfredsstillelse at se sin idé blomstre og sprede sine frø – i 

byen, omegnen og i det store udland! Og centralt i det hele har stået Jørgen Viking. En helt 

speciel og særlig tak til dig, Jørgen. Uden dig var dette særlige aldrig opstået og udviklet til 

det fantastiske det er i dag, hvor du jo også takker af som høvding gennem 20 år. Flot og godt 

gået. Mange mange tak for den kloge, engagerede, historiefortællende og helhjertede 

indsats.  

 

Man kan mene, at det var en tosset idé, som du, Jørgen, fik dengang sammen med sin ven 

og kollega Jørgen – at skabe en landsby i vikingernes ånd ude i den kunstige skov i en ny by, 

menneskeskabt om noget. Men de troede på det og kæmpede for det – og i dag er det 
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indlysende, at det var en god idé. Mange mennesker får værdi, gode oplevelser, berigende 

samvær og en forbindelse til historien – vores historie. Det er noget helt særligt.  

 

Også for børnene er det noget særligt. Det er en særlig og værdifuld pædagogik, der gør sig 

gældende – her ”prøver” man ikke ting – nej, man GØR ting, man laver rigtigt tov af bark, man 

laver rigtigt mad, som man spiser, man farver rigtigt ulden. Det er værdifuldt for børn at 

opleve på egen krop, at livet ikke altid har været så let – med elektriske apparater til hvad 

som helst, indkøbsmuligheder og vakuumpakket mad, varme i huset og biler, der 

transporterer dem rundt.  

 

Det er sundt at vide, at livet har været anderledes – og at det stadig ER anderledes andre 

steder på kloden. Hvor man selv skal gøre en indsats, og hvor det man gør, har en betydning 

– også for andre end en selv. Alle Albertslunds børn møder Vikingelandsbyen i 

daginstitutionerne og skoletiden og får værdifulde erfaringer og en forståelse af vores historie 

med hjem i skoletasken. En oplevelse de er SAMMEN om her i ådalen. 

 

Det er også noget særligt, at der ingen opskrifter er på noget som helst – man må prøve sig 

frem. Der bliver eksperimenteret og afprøvet i stor stil – som den nye staldbygning hvor den 

ene væg er klinet med hestemøg, mens den anden er klinet med ko-møg – for at se, hvad der 

er mest velegnet – og selv den opgave lykkedes det at finde mange frivillige til. Fordi 

fællesskabet og nysgerrigheden driver værket. 

 

Man prøver sig frem – og ser hvordan resultatet bliver. Det er en enestående proces. Udvikle, 

afprøve, justere. Det er kreativitet for fuld skrue. 

 

Mine tre børn har alle haft fornøjelsen af at være vikinger her i løbet af deres børneliv i 

Albertslund. Det har været stort for dem. Jeg selv har været her med 3. og 4. klasser for år 

tilbage og lavet brændenældesuppe, syet, hugget brænde – ja været viking. Det var stort for 

mig. Ja – og så holdt Kommunalbestyrelsen møde i Salshuset for år tilbage. Det var stort for 

koommunalbestyrelsen.  

 

Alt i alt er det billeder på, hvor vidt Vikingelandsbyen rækker. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Ja, Vikingelandsbyen er noget ganske særligt. Det er børn, kultur og miljø – forhåbentlig også 

i mange år frem. Tillykke!! 
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