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Legeskibet	  runder	  sit	  sommertogt	  af	  med	  

seks	  dage	  på	  Islands	  Brygge	  
Legeskibets	  sommertogt	  slutter,	  hvor	  det	  startede	  –	  på	  Islands	  Brygge	  i	  København.	  Det	  
fem	  måneder	  lange	  togt	  vil	  ved	  sin	  afslutning	  have	  serveret	  leg	  og	  bevægelsesglæde	  for	  
mere	  end	  30.000	  besøgende	  fordelt	  på	  24	  danske	  havnebyer.	  Missionen	  har	  været	  at	  

inspirere	  til	  en	  forandring	  af	  Danmarks	  blå	  byrum	  –	  og	  missionen	  er	  lykkedes,	  
konkluderer	  Jens	  Ditlev	  Lauritzen,	  der	  er	  formand	  for	  Lauritzen	  Fonden,	  som	  sammen	  

med	  Gerlev	  Idrætshøjskole	  står	  bag	  det	  ambitiøse	  projekt.	  

Pressefotos:	  http://tinyurl.com/legeskibet-‐pressefotos	  
Fotos	  fra	  åbningen	  på	  Islands	  Brygge:	  http://tinyurl.com/legeskibet-‐islandsbrygge	  

Legeskibet	  vender	  fra	  den	  25.	  til	  30.	  september	  tilbage	  til	  Islands	  Brygge	  i	  København.	  Det	  var	  
her	  det	  hele	  begyndte	  den	  7.	  maj	  –	  den	  dag,	  hvor	  Danmark	  for	  første	  gang	  fik	  muligheden	  for	  
at	  opleve	  Gerlev	  Idrætshøjskole	  og	  Lauritzen	  Fondens	  ambitiøse	  fællesprojekt.	  

Herfra	  sejlede	  det	  ud	  på	  sit	  fem	  måneder	  lange	  sommertogt,	  ladet	  med	  oplevelser	  og	  
bevægelsesglæde	  –	  og	  med	  et	  ønske	  om	  at	  inspirere	  til	  en	  forandring	  af	  Danmarks	  blå	  byrum.	  

Mere	  end	  30.000	  besøgende	  fordelt	  på	  24	  byer	  
Legeskibet	  er	  på	  én	  gang	  et	  kulturskib,	  et	  skib	  for	  fysisk	  aktivitet	  i	  bred	  forstand	  og	  et	  skib	  for	  
leg,	  fællesskab	  og	  dannelse,	  og	  undervejs	  på	  sit	  togt	  har	  skibet	  besøgt	  en	  bred	  vifte	  af	  danske	  
byer	  –	  fra	  Frederikshavn	  til	  Marstal,	  fra	  Køge	  til	  Lemvig.	  

Det	  har	  været	  Fyn	  Rundt	  og	  Limfjorden	  Rundt	  og	  desuden	  besøgt	  og	  været	  en	  del	  af	  massevis	  
af	  havnefester	  og	  maritime	  festligheder	  over	  hele	  landet.	  Tallene	  taler	  for	  sig	  selv:	  

• 25	  danske	  havnebyer	  vil	  denne	  sommer	  have	  haft	  besøg	  af	  Legeskibet.	  
• 13	  visionssejladser	  er	  blevet	  gennemført	  med	  henblik	  på	  at	  inspirere	  og	  indgå	  

samarbejde	  med	  lokale	  politikere,	  interessenter	  og	  engagerede	  borgere	  –	  og	  endnu	  en	  
sejlads	  vil	  finde	  sted	  i	  København	  den	  29.	  september	  (læs	  mere	  om	  denne	  på	  
www.legeskibet.dk).	  

• 4.035	  skoleelever	  på	  alle	  klassetrin	  har	  modtaget	  mindst	  halvanden	  times	  intens	  
legeundervisning.	  



• 304	  lærere	  og	  pædagoger	  er	  blevet	  inspireret	  til	  at	  bruge	  leg	  aktivt	  i	  deres	  
undervisning	  –	  som	  bevægelsesaktivitet,	  men	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  for	  at	  stimulere	  
fællesskab,	  trivsel	  og	  kreativitet.	  

• 25.010	  børn,	  unge,	  forældre	  og	  bedsteforældre	  har	  derudover	  besøgt	  Legeskibet	  og	  
deltaget	  i	  Leg	  På	  Kaj	  –	  gennemsnitligt	  i	  over	  en	  time.	  

• 29.804	  bliver	  således	  det	  samlede	  besøgstal	  før	  den	  afsluttende	  uge	  i	  København,	  hvor	  
det	  endelige	  tal	  vil	  nå	  op	  over	  30.000.	  

Klatring	  og	  leg	  for	  alle	  –	  ganske	  gratis	  
Legeskibet	  ankommer	  til	  Havneparken	  på	  Islands	  Brygge	  –	  for	  enden	  af	  Sturlasgade	  –	  den	  25.	  
september,	  og	  åbningstiderne	  er	  som	  følger:	  

• Fredag	  den	  25.	  september:	  13-‐19	  
• Lørdag	  og	  søndag	  den	  26.	  og	  27.	  september:	  11-‐18	  
• Mandag,	  tirsdag	  og	  onsdag	  den	  28.	  til	  30.	  september	  er	  der	  undervisning	  af	  

skoleklasser	  fra	  9-‐14:30	  –	  herefter	  er	  der	  åbent	  for	  alle	  frem	  til	  kl.	  17	  

Der	  er	  fri	  entré	  til	  Legeskibet.	  Besøg	  med	  grupper	  aftales	  altid	  på	  forhånd	  med	  Legeskibets	  
legeofficer	  Karsten	  på	  tlf.	  21638736	  eller	  på	  karsten@gerlev.dk.	  

Legeskibets	  store	  bevægelseskulturelle	  installation	  består	  af	  to	  røde	  containere	  –	  den	  ene	  
indrettet	  som	  klatrecontainer,	  og	  den	  anden	  fyldt	  til	  randen	  med	  legeudstyr,	  parkourstativ,	  
spil	  og	  bevægelsesglæde.	  Herunder	  12	  specielle	  bordspil	  af	  forskellig	  art,	  som	  kan	  spilles	  af	  
både	  børn	  og	  voksne.	  

Legematroserne,	  som	  bemander	  Legeskibets	  installation,	  vil	  desuden	  instruere	  i	  fælleslege	  og	  
sømandsdans.	  Blandt	  de	  mest	  populære	  lege	  kan	  nævnes:	  

• Hajen	  i	  Det	  Røde	  Hav,	  som	  bl.a.	  indeholder	  den	  legendariske	  hilsen	  “Haj	  Five"	  
• Jagten	  på	  den	  gyldne	  skat	  –	  her	  gælder	  det	  om	  at	  være	  hurtig!	  
• Sild	  i	  tønde	  –	  havne-‐gemmeleg	  for	  de	  snedigste	  søfolk	  
• Slå	  til	  munk,	  Kispus,	  Mime-‐tagfat	  og	  ikke	  mindst	  Kompas-‐tovtrækning	  for	  fire	  hold	  

Lauritzen	  Fondens	  formand:	  Missionen	  er	  lykkedes	  
De	  seks	  dage	  på	  Islands	  Brygge	  markerer	  som	  nævnt	  afslutningen	  på	  Legeskibets	  
sommertogt,	  men	  allerede	  nu	  kigges	  der	  fremad	  mod	  2016.	  Her	  vil	  skibet	  igen	  vil	  sejle	  rundt	  
og	  berige	  en	  lang	  række	  danske	  havnebyer,	  og	  interesserede	  byer	  kan	  henvende	  sig	  til	  
Legeskibet	  allerede	  nu.	  

”Vores	  mission	  med	  Legeskibet	  har	  som	  nævnt	  været	  at	  inspirere	  til	  en	  forandring	  af	  
Danmarks	  blå	  byrum,	  og	  det	  synes	  jeg	  i	  dén	  grad	  vi	  er	  lykkedes	  med	  –	  på	  to	  helt	  afgørende	  
måder,”	  fortæller	  formand	  for	  Lauritzen	  Fonden,	  Jens	  Ditlev	  Lauritzen.	  Han	  uddyber:	  

”For	  det	  første	  har	  vi	  besøgt	  24	  byer	  og	  i	  praksis	  demonstreret,	  hvordan	  leg	  og	  
bevægelsesglæde	  kan	  transformere	  havneområderne	  og	  få	  dem	  til	  at	  blomstre	  op	  med	  
aktiviteter	  og	  massevis	  af	  glade	  besøgende.	  For	  det	  andet	  har	  vi	  afholdt	  en	  lang	  række	  
visionssejladser,	  som	  på	  det	  politiske	  og	  byudviklingsmæssige	  plan	  er	  med	  til	  at	  sikre,	  at	  den	  
viden	  og	  de	  erfaringer,	  som	  Legeskibet	  rummer,	  også	  vil	  bidrage	  til	  den	  varige	  transformation	  



af	  de	  besøgte	  byer.	  Så	  jeg	  er	  særdeles	  stolt	  over	  vores	  projekt,	  og	  jeg	  glæder	  mig	  allerede	  til	  
det	  næste	  togt	  begynder.”	  

Læs	  mere	  på	  www.legeskibet.dk.	  

Med	  venlig	  hilsen	  
Have	  Kommunikation	  

For	  yderligere	  information,	  kontakt	  venligst:	  
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Rasmus	  E.	  Casper,	  projektleder,	  Legeskibet	  //	  rasmus@gerlev.dk	  //	  21	  63	  20	  48	  


