
Tale til Jørgen Vikings afskedsreception, 1. marts 2013. 
 
Kære Jørgen. 
 
Så er vikingetugten forbi. I hvert fald som officiel høvding... 
 
Tak for alt det du har gjort for Albertslund gennem årene. Du har i sandhed været en Jørgensten 
- ikke bare i Vikingelandsbyen, men i hele Albertslund. 
 
I mere end tyve år har du - Jørgen Viking - trampet for, om man så kan sige, så 
Vikingelandsbyen er blevet til det fantastiske sted, som det er. 
 
Du har på mange måder stået i spidsen for, at Vikingelandsbyen er blevet indbegrebet af det, 
som Albertslund er, står for og vil kendes på: Børn, kultur og miljø. Det er vedkommende og 
værdifuldt. Det er noget ganske særligt. 
 
Det kan du godt være stolt af. At du sammen med det store korps af engagerede og trofaste 
frivillige vikinger har skabt noget helt unikt, som giver genlyd. I det små og i det store. I Danmark 
og i verden. 
 
Men vigtigst; giver genlyd hos de mange børn, der kommer igen år efter år – og som efter en dag 
i vikingelandsbyen lige har lidt ekstra at fortælle om over aftensmaden derhjemme. (hvis de da 
ikke er faldet i søvn efter en hård dags arbejde). Det gør en forskel. 
 
Starten 
Man kan mene, at det var en tosset idé som du fik dengang det hele startede sammen med din 
ven og kollega Jørgen – at skabe en landsby i vikingernes ånd ude i den kunstige skov i en ny 
by, menneskeskabt om noget. Men I troede på det og kæmpede for det – og i dag er det 
indlysende, at det var en god idé. Mange mennesker får værdi, gode oplevelser, berigende 
samvær og en forbindelse til historien – vores historie. 
 
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. Med dine egne ord skal børn være 
aktive og hele mennesker, der både bruger hoved og hånd. Den pædagogik har du stået i 
spidsen for gennem 20 år her i vikingelandsbyen – du har været med til at gøre en forskel i 
mange, mange børns liv... 
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Du har været med til at gøre Albertslund til børnenes by. Tak for det. 
 
En ny vikingetid 
 
Vi er i fuld gang med at skabe det nye Albertslund – et moderne Albertslund med respekt for 
vores bys ånd og historie. På samme måde vil en ny vikingetid i Albertslund starte nu – en 
vikingetid, der bygger på de værdier og den ånd, du har skabt. 
 
Som Johannes V. Jensen skrev; "Kun den der har fortiden om bord, har fragt ind i fremtiden" 

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


I spidsen for at fragte vikingelandsbyen ind i fremtiden står Klaus, der har overtaget 
"høvdinge-hornene" fra dig. Det ved jeg, du er helt tryg ved. Klaus kender stedet og værdierne – 
og I har i en årrække været vikinger side om side, bygget og fortalt historier... Tillykke skal derfor 
også lyde til dig Klaus med den nye rolle. 
 
Men kære Jørgen. Mit hovedbudskab er; Mange mange tak for den kloge, engagerede, 
historiefortællende og helhjertede indsats. 
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