
 

V I K I N G E S P I L 

 
 

Igen i år skal vi opleve  

 Frederikssund Vikingespil 
 

ONSDAG, DEN 21. JUNI 2017, KLOKKEN 17,45 
 

HARALD BLÅTAND  
 

Forfatter: Nina Larissa Bassett, Bearbejdet af: Ida Bjørlig & Rebecca Wittenburg 
Instruktør: Louise Schouw 

Handling: Vi befinder os i Danmark sidst i 900-tallet, kongen hedder Harald Blåtand, og i hans rige hersker der 
fred og velstand. Harald selv er sikker i sin tro på aserne og sidder trygt på tronen. Intet kan vælte ham. 
Måske bortset fra truslen om krig med den tysk-romerske kejser Otto. Han er kristen, og som enhver god 
kristen ønsker kejseren at udbrede Guds ord og omvende de nordiske hedninge til den ’sande’ tro. For at 
opnå dette har han sendt den frankiske munk Poppo til Danmark for at prædike. 

Da Harald og Poppo indgår et væddemål om, hvis gud der er stærkest, er Harald sikker på, at han nu vil 
slippe af med den plagsomme munk for altid. Men Poppo vinder væddemålet, og Harald må lade sig døbe. 
Skønt størstedelen af hans folk er uenige i denne beslutning, bliver mange af dem døbt i et forsøg på at 
opretholde freden. 

Dette ændrer sig dog, da Haralds ældste søn, Svend, vender hjem fra togt i Frankerriget. Svend og hans 
nærmeste venner er nemlig ikke interesserede i at lade sig omvende; de mener, at det er takket være aserne, 
at de har overlevet fem års konstant kamp. 

Og da dødsgudinden Hel blander sig, spidser striden mellem Harald og Svend til, og Danmark kastes ud i en 
lang og ødelæggende borgerkrig. 

Programmet og tidspunkterne er følgende: 
                                         17,45 Rundvisning på vikingeboplads 

                                          19,00 Servering af vikingemenu 

                                          20,00 Årets vikingespil 

                                          22,15 Ca. slut 
 

Forestillingen foregår på friluftsscenen hvor der er plads til 1.200 personer. Denne 
gang gælder invitationen også bedsteforældre og besøgsvenner.  Det hele 
foregår udendørs, så tag fornuftigt varmt tøj på og gerne et tæppe og måske en pude.  
Bemærk venligst, at der måske kan være enkelte ”fremmede” og dermed smittekilder, 
men det foregår udendørs og vi får vores eget afsnit under forestillingen. 
 

Kørselsvejledning: 
Fra Amtsvej nummer 211, drejes ned af "Ågade" mod Frederikssund Centrum. Fortsæt ligeud i det Ågade 
fortsætter over i "Nygade", som kort efter fortsætter over i "Bruhnsvej". Lidt nede af "Bruhnsvej" til 
venstre af "Vænget". Herfra vil der være tydelig skiltning mod P-pladser til vikingespillet.   Friluftscenen 
ligger i den del af Frederikssund der kaldes "Kalvøen", i samme område ligger bl.a. "Frederikssund 
Lystbådehavn" og "Frederikssund Hallen" og "Frederikssund Idrætsklub". I øvrigt er der opsat gul/røde 
stribede skilte ved alle indfaldsveje til Frederikssund by. 
 

Tilmelding via hjemmesiden www.cancerbarn.dk  senest 15. juni 2017 med oplysning om navn, 
mobilnummer, antal voksne og antal børn(sidste øjebliks tilmelding/afmelding mobil 20300905) 

http://www.cancerbarn.dk/

