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I 20 år har Albertslunds borgere og skovens gæster kunne følge opbygningen 
og udviklingen af Vikingelandsbyen her i Risby. 

I 17 år ud af disse 20 år har Vikingelandsbyens Venneforening fået den 
fornemme gave at kunne være medbyggere. Vi er mange medlemmer, der 
har taget imod den gave og vi har nydt hver eneste time, vi har været med i 
jeres store, spændende byggeprojekter. Vi har nydt hver eneste vabel vi har 
fået i vores hænder, og vi har delt jeres stolthed, når et byggeprojekt stod 
færdigt. Vi har også lært gennem alle årene, at vi aldrig skal dvæle for længe 
ved et færdigt byggeri, for der ligger altid nye projekter på jeres tegnebræt.  

Jeres drivkraft er viljestyrke, og jeres ildhu for at nå et mål er forbilledlig og 
beundringsværdigt.  

Viljestyrke var også noget, der blev værdsat i vikingetiden. I vikingernes 
Hávámal kan vi læse om viljestyrke således: 

Tidligt op, og i gang med arbejdet, må den, der kun har få folk. Meget 
forsinkes for den, der er syvsover. FRISKHED FØRER TIL RIGDOM. 

Vi kan roligt sige, at jeres friskhed har ført til rigdom I Albertslund. I har et 
historisk værksted, hvor byens borgere kan opleve på egen krop, og skovens 
gæster udefra kan få et indblik i, hvordan det har været at være barn og 
voksen i vikingetiden i Danmark. Og I huser oven i købet også en 
Venneforening og giver dermed en gruppe historisk interesserede mennesker 
mulighed for at en mødes, bygge med, og lære om vores fælles fortid. 
Venneforeningen er blevet rig på venskaber.  

Allerede som det var skik og brug i vikingetiden, er det passende at kvittere 
for jeres gæstfrihed med en gave. At give og modtage gaver giver venskab 
liv, når det går begge vel. Det står der i Hávámal. 
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I skal selvfølgelig have en særlig gave, der ikke kun har betydning lige her og 
nu, men som også har betydning for jer mange år fremover.  

Vi måtte ty til den yngre Edda for at finde en sådan gave: 

I den Yngre Edda fortælles det at Loke engang af jætten Tjadse blev tvunget 
til at lokke Ydun ud af Asgård ved at fortælle, at han kendte nogle æbler, der 
var lige så gode som hendes egne. Ydun var frugtbarhedsgudinde og 
ungdommens gudinde og hun var vogtede over gudernes magiske æbler, 
ungdommens æbler. Det siges, at æblerne kunne holde guderne evigt unge, 
når de tog en bid. 

Uden for Asgård slog en ørn, der i virkeligheden var jætten Tjadse, ned på 
Ydun. Han løftede hende op og bortførte hende til sin gård i Trymsheim.  
Yduns fravær i Asgård betød at guderne blev gamle, og de fandt snart ud af, 
at Loke var skyld i hendes forsvinden. Under trusler måtte Loke love at bringe 
hende tilbage. Han lånte Frejas falkeham, og fløj til Tjadses gård i skikkelse 
af en falk. Her omskabte han Ydun til en nød, tog hende i sin klo og fløj 
hende hjem. Men Tjadse opdagede snart at Ydun var væk og han fløj 
rasende efter Loke helt hen til Asgårds mur, hvor Loke var lige ved at blive 
fanget af ørnen. Men guderne skyndte sig at tænde et kæmpe bål, der 
antændte Tjadses vingefjer og derpå slog de Tjadse ihjel. 

Vi vil gerne overrække jer et træ med Yduns æbler. Træet er et Rød Gråsten. 
Det kan ikke dateres helt tilbage til Vikingetid, men det har været kendt i 
Frankrig siden 1200-tallet og i Danmark siden 1600-tallet. I 2005 blev det 
udnævnt til Danmarks nationalæble.  

Vi tror og håber, at træet må bære mange æbler, som kan sikre jer evig 
ungdom, så I altid vil have jeres gode kræfter i behold til den fortsatte 
udbygning af Vikingelandsbyen. 

Tillykke med de første 20 år og held og lykke fremover.  
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