
V I K I N G E S P I L 

 

Igen i år skal vi opleve  

 Frederikssund Vikingespil 
 

ONSDAG, DEN 19. JUNI 2019, KLOKKEN 18,45 
 

Uffe Vermundssøn  
 

Forfattere: Anne-Marie Jørgensen & Ole Zester 
 
Instruktør: Bo Skødebjerg 

Handling: Den saksiske dronning og hendes nærmest uovervindelige søn truer den 
danske kong Vermunds rige efter mange år med fred. 
Vermund er syg og ved at blive gammel. Hans eneste søn Uffe bliver opfattet som 
ansvarsløs, især af sin far, men Vermund beslutter alligevel at give Uffe en chance for at 
vise sit værd på en rejse til saksernes land. 

Sammen med sine kampklare barndomsvenner, tre handlekraftige vølver og en noget 
uheldig tyv, kommer Uffe ud for voldsomme oplevelser, inden han kan vende hjem og 
tage kampen op mod sakserne. 

Stykket er bygget på sagnet om Uffe hin Spage, hvor den blinde kong Vermunds sløve 
søn ved Ejderens bred og med god hjælp fra det magiske sværd Skræp bekæmper den 
saksiske prins og hans kæmpe. 

Programmet og tidspunkterne er følgende: 
 
                                         18,45 Ankomst 

                                         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 12. juni 2019 med oplysning om navn, 
mobilnummer, antal voksne og antal børn(sidste øjebliks tilmelding/afmelding mobil 20300905) 

http://www.cancerbarn.dk/
http://www.cancerbarn.dk/

