
Visens Skib aflyser sommertogt 

 

 
 

Visens Skib, der hver sommer i 19 år er draget på togt med musik og 

sang på kajen i havnene i de indre danske farvande, havde planlagt et 

stort jubilæumstogt i år, men som så meget andet er togtet bukket under 

for coronarestriktionerne. Så hvis der skal musik og sang på kajen, må I 

hver især nynne, fløjte, tralle osv. en lille melodi, mens I står i kø ved 

ishuset. 

 

Læs her et brev fra folkene bag Visens Skib: 

 

Kære alle sammen 

  

Vi har desværre rigtig dårlige nyheder til alle venner af Visens Skib og 

andre sommerforlystelsessyge. 

  

Kaptajnen og Søfartsstyrelsen - Niels Skouby og Leni Petersen - har 

udsat denne triste beslutning så længe som muligt og til det sidste håbet 

på det mirakel, at vi trods COVID19 også her i 2020 kunne tage den 

glade besætning med på sommertogt med Visens Skib  
  

- ikke mindst fordi, det skulle have været vores 20 års jubilæumstogt i 

år! 



  

Da regler og udmeldinger fra regeringen har været mange, har ændret 

sig og ofte været indviklede og svære at tolke, har vi kontaktet 

Rigspolitiets hotline, for at blive helt sikre på, hvad vi måtte og hvad vi 

ikke måtte. 

  

Det kan desværre ikke lade sig gøre at gennemføre Visens Skibs 

sommertogt denne sommer. 

  

Nok kan man afholde arrangementer for op til 500 deltagere, men man 

skal have mulighed for at styre, at tilhørere er mindst 1 m fra hinanden, 

hvis de ikke normalt deler seng og bord, og mindst 2 m fra hinanden, 

hvis de skulle komme til at synge med. 

  

Visens Skib har ikke mulighed for at regulere hverken antal eller afstande 

og anden adfærd hos tilhørere på et offentligt tilgængeligt havneområde. 

  

Hvis politiet skønner, at regler og retningslinjer ikke bliver overholdt, vil 

koncerterne kunne blive stoppet og forsamlingen opløst. Såvel alle 

musikere som alle tilhørere kan risikere en bøde på 2.500 kr. - HVER 

ISÆR - og desuden vil Visens Skib som arrangør kunne risikere en bøde 

på op til 50.000 kr. - og det kan end ikke udelukkes, at politiet vil 

skønne, at havnene også er en slags "arrangører". 

  

Dette ville på ingen måde fremme den danske sangglæde, som er Visens 

Skibs formål, så vi kommer desværre ikke og spreder hygge og morskab 

på havnene i den blå time i sommerferien nu i 2020. 

  

Vi er virkelig meget kede af situationen, og håber, at det kan lade sig 

gøre at gennemføre et forsinket jubilæumstogt med Visens Skib i 

sommeren 2021 og at I til den tid vil modtage os lige så talrigt og 

begejstret, som I plejer. 

  

Mange solhilsner og ønsket om god vind og en skøn sommertid til alle. 

  

Søfartsstyrelsen og Kaptajnen på Visens Skib 

- Leni Petersen & Niels Skouby 
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