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Ny formand for DLS
Nordiske skolegårde
Nyt udemiljø i Hundige
Gode oplevelser i Lejre

Præsentation af DLS’s nye formand
Ny formand:

Danmark er foregangsland,
når det gælder legepladser
Trods hjemlig selvkritik og utilfredshed er vi faktisk lidt
af et eventyrland på området, siger Helle Nebelong,
som har masser af visioner for selskabet – og også energi
og lyst til at føre dem ud i livet.
Af Lissen Jacobsen

D

ansk Legeplads Selskabs nye
formand har været medlem i
nogle år og har ved adskillige
lejligheder bidraget med både artikler
og fine fotos i “Legepladsen”.
Helle Nebelong er uddannet landskabsarkitekt og ansat i Københavns
kommunes Vej- og Parkafdeling på Byrumskontoret.
Hun har desuden taget en mastergrad i offentlig ledelse, MPM, og har
spillet en vigtig rolle i dét koncept, der
har været for Københavns offentlige
legepladser i de seneste 10 år. Et koncept, der handler om at etablere unikke
legepladser, som hver især har en egen
identitet i forhold til lokalitet, muligheder, brugere mv. Det betyder samtidig,
at disse legepladser er meget forskellige, men først og fremmest nogle, der
lever op til nutidens krav, ønsker og
sikkerhed. Fælles for dem er, at de er
kendetegnet ved høj kvalitet i materialer, arkitektur og med indbygget æstetik, som børn også sætter pris på. De er
funktionelle, men spiller også op til
fantasien.
København har godt 100 offentlige
legepladser og mere end 25 procent af
dem er bygget eller renoveret i de seneste 10 år.
– Det er ikke legemaskiner, hvor
man bare bliver proppet ind i den ene
ende og spyttet ud i den anden, som
Helle Nebelong udtrykker det. Og hun
fortsætter:
Der er et KÆMPE behov for spændende legepladser. F.eks. er den nye
legeplads på Sundbyøster Plads, som
“Legepladsen” fortalte om i sidste
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nummer, blevet en kolossal succes allerede – så stor, at beplantningen er slidt
ned og skal revideres. En lille legeplads på Nørrebro har haft samme problem, så måske er det naivt at tro, der
skal være græs. Måske må det være belægninger af alle mulige slags. Sådan
kan man så også skabe forskellige rum
på legepladsen.
– Det er nok 10-20 år siden, at standardlegepladserne gik af mode. Vi blev
trætte af dem, så der kom en tid med
mere grønt, mere natur, flere terrænformer, nye kombinationer, større brug
af kunstnere. Det var fint, men det er,
som om der på det seneste har været
en nedgang i fortsat at udvikle de nye
tanker. Bl.a. måske fordi fokus har
været mere på sikkerheden. Men vi
skal huske på at være meget mere bevidste om at lytte til børnene som medskabere af legepladserne.
Til trods for det er København alligevel blevet internationalt kendt for
sine fine legepladser, og ude i Europa
og Norden betragtes og bruges Helle
Nebelong som en virkelig kapacitet. I
England, hvor der netop er afsat 200
millioner euro til at skabe gode legepladser med bl.a. inspiration fra København og Danmark, har hun lige
været taler på en stor konference, og i
Glasgow blev et helt seminar planlagt
omkring hendes indlæg.
– Vi er lidt af et eventyrland på området, selv om vi er så kritiske over for
os selv og altid tvivler på, om vi gør
det godt nok.

Et vigtigt forum
Det er en del år siden, at selskabets nye
formand sørgede for, at Københavns

Landskabsarkitekt og DLS’ formand
kommune blev medlem, og siden blev
hun det privat.
– Jeg mener, at det er et rigtig godt
og spændende forum på tværs af alle
interessenter – mange forskellige mennesker og interesser, men alle med et
fælles udgangspunkt, nemlig børn og
børns leg. Vi har som forening helt sikkert en mission og en vigtig rolle at
spille.
– Som medlemmer har vi alt fra institutioner, designere og planlæggere
af alle slags på området til kommuner
og dermed ideelt set også politikerne
og ikke at forglemme den kommercielle del af branchen, som jeg tror også
har (fået) en mere ideologisk indfaldsvinkel nu. Det er et område med
mange ildsjæle, og så er der jo faktisk
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Sansehaven i Fælledparken.
Leg, løb og balancegang træner motorikken
og koncentrationsevnen.
Landskabsarkitekt og foto: Helle Nebelong
ikke noget andet specialiseret forum
for netop legepladser og leg. Jeg har
været ked af, at Dansk Legeplads Selskab var uden formand og har længe
haft lyst til at blive det – og nu er det
altså sket!
Hvad er dine visioner og mærkesager?
– Jeg vil arbejde for mere synlighed.
Dansk Legeplads Selskab har en meget
engageret bestyrelse, men der har
været lidt af et tomrum et stykke tid.
Der har manglet en ledelse, som har
kunnet få energier til at samles og folk
til at brænde for sagen sammen.
Det håber jeg at kunne blive katalysator for.
Jeg brænder for at give vores arbejde og selskabet i det hele taget et
løft og har intentioner om at bruge den
nødvendige tid og energi på det. Jeg
håber på et større internationalt engagement igen og på en mere aktiv fund
raising strategi, så vi kan få styrket
økonomien og dermed selskabets muligheder for eksempelvis at holde
nogle store konferencer. Jeg vil gerne
øge medlemstallet, og så er der jo hele
sikkerhedsproblematikken, som vi
også skriver løbende om her i bladet.
I august skal bestyrelsen mødes igen –
ikke mindst for virkelig at brainstorme
om nye tiltag og visioner.
■ På Helle Nebelongs egen hjemmeside www.sansehaver.dk kan man se
masser af eksempler på hendes projekter.
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Gode udemiljøer ved nordiske skoler

Skolegårde fulde af oplevelser

N

Elias Fries skole ligger i en skovrig svensk bygd og er fra 1995. Består af otte små træhuse
med egne haver. I skoven findes steder, hvor eleverne kan lege uforstyrret.

Holmegårdsskolen i Karlebo – i skolens største gårdrum, der før var rigtig trist, findes nu
et indholdsrigt, naturhistorisk værksted med bålplads, pizzaovn, urtehave, hønsehus mv.
En byskole fra 1973.

Denne kanal ligger smukt og inspirerende midt i Uglegårdsskolen i Solrød.
Fotos fra ny bog fra By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut: Gode udemiljøer ved
nordiske skoler. Den er udgivet med støtte fra Nordisk Ministerråd. Pris kr. 295,-
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y bog fra By og Byg – Statens
Byggeforskningsinstitut fortæller om rigtig gode udemiljøer
ved nordiske skoler. Her er 16 eksempler fra Danmark, Sverige, Norge og
Finland. Alene de mange billeder fra
hver enkelt af de 16 skoler er fantastisk
inspirerende, og i teksten gennemgås
baggrunden for, hvorfor den enkelte
skoles udearealer ser ud, som de gør.
Ligeledes fortælles, hvor mange penge
bygning og/eller renovering af de vidt
forskellige legeområder har kostet samt
om den vigtige vedligeholdelse.
Her er både store og små skoler – i
byen, på landet og midt i naturen. De
fire afsnit om de enkelte lande indledes
med en tekst om skoleforhold generelt,
om udearealernes udvikling (eller mangel på samme) og om de mange muligheder, som man først i de senere år for
alvor har taget fat i. I mange år har renovering primært handlet om bygninger, mens udearealerne i de fleste tilfælde blot er blevet mere og mere nedslidte og ikke fornyet nævneværdigt.
I Sverige har der dog været forøget
fokus i snart 20 år, i Norge de seneste
10, mens Finland og Danmark først er
kommet med de seneste få år.
Frikvarter og idrætsfaget har altid
været udgangspunktet for indretning af
skolens udearealer med boldspil og andre fysiske aktiviteter i højsædet. Senere er ideen om mere rolige rum og legeområder med redskaber kommet til,
og i dag erkender vi, at der skal spæn-

dende udemiljøer til for at konkurrere
med det at kunne blive indendørs i
computerrum og sofakroge. I Danmark
er det især skolefritidsordningerne, der
har sat skub i en mere positiv udvikling. I Norge udnyttes skolernes udearealer ofte også som nærmiljø for de
lokale udenfor skoletiden.
Det har været utrolig svært at vælge, og det kunne lige så godt have været syv andre fotos. Invester hellere i
bogen og bliv stærkt inspireret af både
tekst og billeder. I Danmark er de fire
eksempler Blenstrup Skole i Skørping,
Holmegårdsskolen i Karlebo, Skolen
ved Bülowsvej i København og Uglegårdsskolen i Solrød. Især de andre
nordiske billeder viser, hvor fint man
kan blende legeredskaber med naturens egne kæmpemæssige muligheder.
lj
Maridalen skole i Norge er omkranset af skov og
åben mark og har bare 82 elever. Klanghave, klatrestativ og sekskantet gynge.

Brages Hal på Blenstrup Skole, der er en lille jysk landsbyskole – fra 1959 og moderniseret
i 1992. Det fælles uderum, der før var fodboldbane, er et mytologisk landskab med navnet
Midgård . Her ses Brages hal.

Norske Skudeneshavn skole og fritidspark – mellemstor med skolegård i naturterræn. Bygget i 1981, renoveret 1996-99. Her er masser af plads og udfordringer på mange niveauer.
En del elever har fysisk/psykiske handicap. Dette er Tarzanjunglen!

I den finske Mainingin-skoles omgivelser er det let at finde solrige sidde- og studerepladser. Skolen ligger ved Espoo, er bygget 1974 og renoveret i 2002.
Legepladsen 2/2004
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En seværdig legeplads

Skole og boligområde
er fælles om udfordrende udeliv
Hundigeskolen og bebyggelsen Askerød har med et fælles projekt skabt et stort
sammenhængende udemiljø med mange rigtig gode lege- og væremuligheder.

Af Lissen Jacobsen

E

n idrætslegeplads var oprindelig
ideen, da Beboernævnet i Askerød ville skabe et bedre nærmiljø
med attraktive tilbud til bebyggelsens
børn og unge.
I et samarbejde med rådgiver, kultursociolog Benny Schytte blev det til
et meget større projekt, der indeholder
mange dele og mange legemuligheder
tæt på boligkomplekset, på og ved den
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nærliggende skole og hele stisystemet
derimellem.
Hundigeskolens gårde og udearealer var nedslidte og uinspirerende ligesom legeredskaberne og cykelskurene.
Og i det hele taget var der ikke gjort
stort for udemiljøet siden 1976, da skolen blev bygget.
En ansøgning til Idrætspolitisk
Idéprogram resulterede i 800.000 kroner til projektet, og boligforeningen
Askerød, der er en underafdeling af

Vridsløse Andelsboligforening skød
også penge i. Projekt “Udeliv i Askerød og omegn” kunne gå i gang i et
stort samarbejde mellem de ovennævnte samt institutioner og foreninger i området tæt ved Hundige station
og storcenter.
Projektplanen blev udarbejdet af
Benny Schytte i tæt samarbejde med
landskabsarkitekt Signe Dinsen, som
derefter har deltaget i alt det praktiske
arbejde sammen med alle de involverede parter – ikke mindst skolen og
dens godt 400 elever med omkring 80
procent tosprogede har været yderst aktive i udførelsen af alle de gode planer.
– Det er usædvanligt med brugerne
som aktive medspillere, siger Signe
Dinsen. Det har været utrolig godt,
selv om det stiller store krav, når projektet på mange måder bliver til undervejs. Man skal tænke i processer i stedet for færdige projekter, og det kan
være svært at bevare det økonomiske
overblik.
Den overordnede idé har været at
skabe bedre mulighed for idrætslig,
alsidig leg og kropslig udfoldelse på
skolens friarealer og bedre sammenhæng mellem inde- og udeaktiviteter

og undervisning. At etablere multimotoriske legepladser i en utraditionel
udgave, der kan udvikle sig løbende
og skabe en æstetik i udearealerne, der
er harmonisk i forhold til bygningerne.
Derudover er der nu bedre forbindelsesveje mellem skole og hjem.
Så nu har skolens og bebyggelsens
børn og unger gode gårdrum med idé

i, en græsklædt “skulptur” af kunstneren Charlott Ekeme – en liggende og
lyttende Moder Jord, en såkaldt Jorda –
der fungerer som multimotorisk legeplads, en multibane med skateranlæg
og meget mere foruden en hel masse
andre muligheder og detaljer.
Fotos: Benny Schytte og Signe Dinsen

■ Udemiljø ved Hundigeskolen
og Askerød Boligforening.
Der bor ca. 800 børn i området,
400 er elever på skolen.
Projektudvikling: Kultursociolog
Benny Schytte i samarbejde med
Signe Dinsen, Hundigeskolen og
Askerød Boligforening.
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Generalforsamling i Dansk Legeplads Selskab

Dansk Legeplads Selskab
har igen en formand
På årets generalforsamling i maj blev landskabsarkitekt
Helle Nebelong selskabets formand. Her følger Klaus Nedergaards
referat, redigeret af Lissen Jacobsen. Det fulde referat med regnskab
og budget kan rekvireres ved at sende en email til legepladsen@mail.dk
eller indtale besked til Klaus Nedergaard på 20206370.

Å

rets generalforsamling fandt
sted den 13. maj på Frie Børnehaver og Fritidshjems naturgård “Tinghusbakkegård” i Vestskoven
ved Albertslund, hvor naturvejleder
Tina Nyrop Larsen var vært. Hun har
Tinghusbakkegård som base og udgangspunkt for sit arbejde som naturvejleder i hele landet.
Tinghusbakkegård blev i 1998 indrettet som den første “naturskole” for
børn under skolealderen. Hvert år besøger mange børn fra københavnske
daginstitutioner naturgården for at opleve naturen og gårdens dyr. Aktivitetsmulighederne spænder fra at slagte
høns, kæle med dyr og oplevelsesture i
skoven til at fange fisk med hjemmebyggede fiskestænger. Naturgården
drives som en selvejende institution
helt uden offentlige tilskud og er med
til at profilere Frie Børnehaver som en
grøn organisation.
Efter en rundtur var Dansk Legeplads Selskab traditionen tro vært ved
et måltid tilberedt over bål af Carsten
Frederiksen. Herefter blev årets generalforsamling afholdt.

Beretning for året, der gik
Beretningen blev forelagt af næstformand Thor-Leif Andersen, da vi heller
ikke i 2003 fik valgt en formand for selskabet.
– Det er som næstformand igen faldet i mit lod at aflægge den vedtægtsbestemte beretning:
For et år siden var flere af os samlet
i Stormfulde Højder ved Veksø for at
afvikle generalforsamlingen 2003. Det
blev en stille og rolig generalforsamling sådan som det bør være i dette
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eksklusive selskab. Selskabet med de
forholdsvis mange medlemmer – de
rigtige og gode meninger om kvaliteten på legepladser og i uderummet!
Og hvis vi ikke har de gode meninger selv – ja, så kender vi mange mennesker, der har de faglige kvaliteter, og
som vi fortæller om i vores blad –
LEGEPLADSEN.
Bestyrelsens arbejde i 2003/4 har
koncentreret sig om to hovedaktiviteter – at udgive bladet fire gange og Lejrekurset – og med etablering af en
hjemmeside som en slags bibeskæftigelse.
Bladet er fortsat foreningen største
og dyreste aktivitet. Det er meget tilfredsstillende at kunne fortælle, at det
lykkedes at finde økonomi til de fire
numre i 2003. Problemet har bl.a. været
at betale for udsendelsen, efter at portostøtten er taget af finansloven.
Når det er sagt, skal det fremhæves,
at resultatet med meget stor sikkerhed
kun er opnået i kraft af den effektive
redaktion bestående af Benny Schytte,
journalist Lissen Jacobsen og sekretær
Klaus Nedergaard. Det at ville udgive
et foreningsblad med den kvalitet og
det indhold, som LEGEPLADSEN p.t.
har, kræver et stort engagement og
mange berøringsflader til den verden,
vi ønsker at fortælle om. Og det har
den nuværende redaktion.
Bestyrelsen og redaktionen har det
som sin målsætning at bringe omtale af
mindst 12 seværdige legepladser i bladet. For os vil det være meget tilfredsstillende, hvis vi med baggrund i omtalte beskrivelser senere kan udgive et
lille hæfte om legepladserne eller få
dem lagt ind på selskabets hjemmeside.

Sikkerhed på legepladsen er fortsat
et varmt emne. Og det virker, som om
enkelte producenter også læser med i
bladet. De har en interesse i at få deres
holdninger til sikkerhed frem til dem,
der er ansvarlige for legepladserne.
Her tænker jeg bl.a. på debat og oplysning om træbeskyttelse af legeredskaber. Artikler om behandling har præget
flere numre i 2003, og i decembernummeret fortalte en virksomhed, at de
stort set monterer alle stolper på støbtbeton med jernbeslag. Og at stolperne
er behandlet med en lovlig linolie med
svampemiddel.
Med oplysningen om at tidsskriftet
UDERUMMET ophører med at udkomme, er vores blad måske et af de
sidste blade, som føler et stort ansvar
for have spørgsmålet om sikkerhed på
sin dagsorden. Og det har vi så helt bestemt.
I år vil der udkomme mindst tre
numre af LEGEPLADSEN. Hver gang
et blad med otte sider i sort/hvid og
nu – som noget nyt – med fire sider i
farver. Ligesom sidste år bliver det i år
økonomien, der kommer til at afgøre,
om vi udsender et fjerde nummer, hvilket bestyrelsen satser på. Vi har søgt
biblioteksstyrelsen om portostøtte og
forventer at få svar på ansøgningen
snarest.
Lejrekurset 2003 blev gennemført
med et deltagerantal, der ikke fik økonomien til at gå helt hjem, når der skal
være balance på bundlinjen, og det
skal der jo helst. Det er altid vanskeligt
at skulle fortælle et næsten fuldt hold,
at der alligevel ikke bliver noget kursus i år, og at de i stedet kan komme
igen til næste år. Derfor vurderede be-

styrelsen, at det var bedre at gennemføre kurset og så gøre en ekstra stor reklameindsats i 2004. Denne større indsats skulle så danne baggrund for at
vurdere, om det var slut med kurser i
Lejre.
Men det er det heldigvis ikke, for i
år er der 25 deltagere – et meget passende antal.
Desværre måtte 24 timers bålarrangementet igen i 2003 aflyses, fordi der
ikke var tilstrækkelig tilslutning. Vi
prøver at udvikle ideen med et andet
indhold.
Medlemskontingentet er fra 2004
ændret i opadgående retning. Konsekvenserne ved stigningen fortæller
Klaus Nedergaard noget om i forbindelse med den aktuelle medlemssituation.
Selskabets hjemmeside er konstrueret og prøvekørt. Der mangler lidt koordineringsarbejde mellem arbejdsgruppen og redaktionsgruppen, før det
endelige indhold er på plads. Vi efterlyser billedmateriale og personlige input, som kan og må bringes på den nye
hjemmeside, som helst skulle være aktiv i løbet af sommeren.
Alt kommer til den, der kan vente,
siger et godt lille ordsprog. Tak for
samarbejdet i bestyrelsen og redaktionen, hvor alle har gjort deres indsats
gældende, så selskabet fortsat lever!

eningen. Først derefter kender vi foreningens reelle medlemstal. Udover de
351 medlemmer har vi 59 abonnenter
på LEGEPLADSEN og yderligere 21,
som modtager bladet uden beregning
(avisredaktioner, fagblade og andre
samarbejdspartnere m.v.).
Beretningen blev godkendt.
Herefter gennemgik Mariann Nielsen
regnskabet for 2003, hvorunder hun
bl.a. pegede på, at udgifter til opstart af
vores hjemmeside også i 2004 vil belaste foreningens økonomi. Udelivskonferencen, der blev gennemført på initiativ af nogle meget aktive medlemmer
fra Strandskolen i Århus, gav et pænt
overskud og har derfor en stor del af
æren for, at selskabets økonomi trods
alt ikke er mere anstrenget end tilfældet er.
Regnskabet er revideret af de to
valgte revisorer Verner Storm og Åke
Klint, og det blev godkendt. Mariann
Nielsen fremlagde også budget for
2004, herunder fastsættelse af kontingent, som er uændret for 2005.
Budgetforslaget blev taget til efterretning.
Alle medlemmer, der ønsker at se
regnskab, budgetforslag og det fulde
referat i øvrigt kan ved henvendelse til
sekretariatet få det tilsendt.
Der var ingen indkomne forslag til
behandling på generalforsamlingen.

Medlemsstatus og regnskab
Klaus Nedergaard gjorde herefter status over medlemstallet:
Pr. 25. april 2004 havde selskabet
105 personlige medlemmer, 169 institutioner, skoler o.lign., 24 uddannelsessteder, 18 landsorganisationer/foreninger, 16 kommuner og 19 virksomheder
som medlemmer – ialt 351 medlemmer. Imidlertid havde kun knap halvdelen af medlemmerne på dette tidspunkt betalt deres kontingent for 2003.
Alle medlemmer, der endnu ikke har
betalt kontingent, har fået en rykker,
som skal (skulle) betales senest 10. juni,
for at man kan forblive medlem af for-

Vigtige opgaver fremover
Thor-Leif Andersen redegjorde for,
hvilke opgaver der er umiddelbart forestående:
– Færdiggørelse og endelig opstart af
selskabets nye hjemmeside.
– Udgivelse af medlemsbladet LEGEPLADSEN med flere sider i farver.
– Videreførsel og udvikling af Lejrekurset.
– Udvikling af bålarrangementet så det
måske kan afvikles i forbindelse med
vandaktiviteter.
– Udvikling af konferencer og andre
indtægtsgivende aktiviteter.

Desuden var valget af ny formand en
topprioritet, men ved det efterfølgende
valg blev det problem løst på bedste
vis, da vi denne gang havde en kandidat til posten. Den nye formand Helle
Nebelong er landskabsarkitekt og ansat i Københavns kommune/ Vej og
Park samt p.t. tilknyttet Byrumskontoret, hvor kommunens politik på området udformes. Hun blev enstemmigt
valgt, og i en artikel på side 2 og 3 kan
du læse mere om hendes engagement,
tanker, ideer og planer for selskabet
fremover.
På valg til bestyrelsen var Carsten
Frederiksen, Marianne Mortensen og
Barbara Wandall. De ønskede alle genvalg og blev også enstemmigt valgt.
Hanne Brusch ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen består herefter af formand
Helle Nebelong, næstformand ThorLeif Andersen, kasserer Mariann Nielsen og bestyrelsesmedlemmerne Bjørn
Engtorp, Carsten Frederiksen, Marianne Mortensen, Barbara Wandall
samt de to genvalgte suppleanter
Frank Simonsen og Ida Vestergaard.
Ole Henriksen er fortsat tilknyttet bestyrelsen som særlig historisk sagkyndig, ligesom Verner Storm er tilknyttet
som kontaktperson vedrørende Lejrekurserne.
I bestyrelsens møder deltager desuden sekretariatsleder Klaus Nedergaard. Bestyrelsens møder er åbne for
alle medlemmer af Dansk Legeplads
Selskab.
Åke Klint og Verner Storm blev
begge genvalgt som revisorer for 2004.
Som afslutning på generalforsamlingen blev det foreslået, at D.L.S. overvejer igen at lave legepladskonferencer
i stil med dem, der tidligere blev afholdt på Den Jyske Idrætshøjskole i
Vejle. På sit næste møde i august måned vil bestyrelsen diskutere dette, og i
det hele taget vil dette møde hovedsageligt handle om visioner og fremtidigt arbejde.
Legepladsen 2/2004
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Lejrekursus 2004
gik rigtig godt

Jernalderhus i Lejre
Forsøgscenter

Verner Storm fra arrangørgruppen fortæller om den
succesrige afvikling af DLS’ traditionsrige kursus:

D

et har bare været en helt fantastisk oplevelse at have haft disse
fire dage, hvor det kun har drejet sig om os.
Sådan lød en af udtalelserne ved
evalueringen af årets Lejrekursus, som
det igen var lykkedes os at få besat
med interesserede pædagoger.
Fire kurser var i gang i år, nemlig
smedning, ovnbygning, filtning og vikingeliv. Som en stor overraskelse for
os var der for første gang i mere end 10
år ikke tilslutning til pileflet.
Gruppestørrelserne var meget forskellige – smedning var nærmest overbesat, mens de andre grupper var små.
Til gengæld havde dét den fordel, at
instruktøren havde så meget mere tid
til den enkelte i de grupper.
Lejres instruktører er så entusiastiske og inspirerende, at der er fuld gang
i grupperne hele dagen igennem. Der
er ikke mange afbrydelser af praktiske

10

Legepladsen 2/2004

årsager, idet hver gruppe har en medhjælp, som sørger for, at der er mad og
kaffe, sådan at kursisterne kan koncentrere sig om arbejdet og instruktionerne.
Efter arbejdsdagen var forbi torsdag, havde vi i samarbejde med Skoletjenesten arrangeret en rundvisning på
centret, hvor vi hørte om udbygningen
af de eksisterende aktiviteter og tiltag
til nye.

Positiv respons
Fredag aften var der mulighed for at
lære at flette vikingesmykker, og de,
der havde lyst til at prøve at smede, fik
en mulighed for at snuse til denne aktivitet.
Lørdag serverede “vikingerne” et
formidabelt måltid for deres medkursister – et måltid, der bestod af flæskesteg, lammesteg, gedekød, kyllinger,
brød, hjemmelavet ost og æbledessert.

Alt kød og brød var lavet i en lerovn
bygget af forrige års kursister.
Som afslutning på lørdagen havde
vi truffet aftale med historiefortælleren
Ingibjørg Gisladottir, der ude i Offermosen og ved lejrbålet senere fortalte
gode historier for alle deltagerne.
For den gruppe i Dansk Legeplads
Selskab, der arrangerer Lejrekurset, var
der stor tilfredshed med afviklingen og
kursisternes særdeles positive respons
på hele kurset.
Til efteråret skal vi have møde med
Lejres repræsentanter, hvor vi skal
planlægge kurset for 2005. Vi håber, at
der så igen vil være mange pædagoger
og andre, som vil tage imod vores tilbud, så vi kan fortsætte denne fine forårstradition i selskabets regi.
På vegne af arrangørgruppen vil jeg
gerne sige mange tak til alle kursister
og til Lejres instruktører for et dejligt
og udbytterigt kursus.

At blive barn på ny
Hvordan er det egentligt at være barn, være i nuet, lade sig rive med af nysgerrighed,
leg og eksperimenter og så oven i købet have nærværende voksne omkring sig?
Jeg har lige prøvet det, skønt mine barndomsår for længst er væk.
Man skal blot tage tilbage i tiden. En af kursisterne på årets Lejrekursus fortæller her
levende og engageret om sine gode, glade oplevelser
Af Lotte Rognes Zwicky

I

gen i år valgte jeg sammen med tre
kolleger at trodse familiesamværet i
Kr. Himmelfartsferien til fordel for
et kursus på Lejre Forsøgscenter. Kurset var arrangeret af Dansk Legeplads
Selskab, og det var ikke første gang og
heldigvis heller ikke sidste gang, dette
kursus løber af stablen.
På Lejre forsøgscenter arbejder man
med gennem arkæologiske eksperimenter at forklare og fortolke fortidens
levn. Selve kurset er et enestående tilbud om at lære nogle urgamle håndværk i en kontekst, som er meget passende. Vi befinder os i en “tidslomme”,
der strækker sig fra stenalderen o. 4000
f.Kr. til et husmandsmiljø, som det så
ud omkring midten af 1800tallet. Der er
tale om en tid, som udviklingsmæssigt
ligger meget fjernt fra vor tid. At befinde sig i dette tidsrum får én til at
tænke på det materialistiske forbrugssamfund, man selv er en del af: Brug
og smid væk kulturen. Derfor betyder
det så uendelig lidt, at tidsrummet udgør ikke mindre end ca. 5800 år. Man
føler sig uvægerligt henført til en tid,
der ikke længere er, og som vi heller aldrig helt vil kunne forstå, for vi er her
jo kun for sjov og vender hjem igen til
det nemme komfortable liv.

Fremmed i en anden verden

Barn igen
Vi voksne mødes altså med et fælles
ønske om at lege den samme leg, eksperimentere med de samme ting, ligesom når børn møder hinanden på baggrund af en fælles interesse. Vi har
oven i købet to voksne mennesker til
vores rådighed, instruktøren og en af
kursusarrangørerne, som udelukkende
er der for at assistere instruktøren og
varte os kursister op. Mine associationer går straks i retningen af det at være
barn i vor tids børnehaver med nærværende og servicerende voksne – og
hvor er det pragtfuldt pludselig selv at
befinde sig i den verden. Men også tankevækkende!
Jeg får hurtigt nye bekendte, vi udveksler erfaringer, eksperimenterer, og
langsomt opstår en fortrolighed, som
rækker ud over den fælles interesse. Vi
behøver ikke at bekymre os om mad –
den bliver serveret af arrangørerne – eller børn og administrative opgaver –
de er der ikke – telefoner og nyheder

Færdigbygget røgovn.
findes næsten ikke i denne verden. Vi
får lov til at være i nuet, lægge alle
hverdagens bekymringer og trivialiteter bag os, vi eksperimenterer eller snarere leger sammen med vores instruktør, som til stadighed besidder en
viden, erfaring og ekspertise indenfor
området, der ligger langt over vores.
Ikke desto mindre formår hun at skabe
en følelse af ligeværdighed og respekt
over for hver enkelt af os.

Hjem igen
Jeg fik altså lov at være barn på ny –
for anden gang. Igen er min nysgerrighed, lyst til at eksperimentere, lyst til at
lege blevet pirret. Ydermere har kursusopholdet skærpet min bevidsthed
over for det, der omgiver mig. Brug og
smid væk kulturen er blevet endnu
mere meningsløs, end den forekom
mig tidligere. Naturen har så mange
ressourcer, som jeg kan bruge i mit
samvær med børn uden at misbruge.
Jeg har fået nye værdier med mig, som
jeg kan inddrage i mit samvær med
børnene ved at være den nysgerrige,
eksperimenterende, skabende voksne.
Og hvem ved – måske kan jeg være
med til at skærpe børnenes bevidsthed
over for den verden, det samfund, det
økosystem vi lever i.
Legepladsen 2/2004

▲

Den kæmpestore gitterlåge åbner sig
og man træder ind på området – om
end man stadig er ude. Lågen smækker
med et klik, som tydeligt vidner om, at
den er låst. Vi er nu trådt ind i en anden dimension, en anden verden. De
første mennesker, vi møder, ser meget
normale ud, men pludselig krydser en
jernalderkvinde pladsen efterfulgt af
en viking. Man hiver møjsommeligt sin
spejderånd frem, hanker op i rygsæk-

ken og begiver sig hen til vikingehuset,
som de næste 3 1/2 dag skal være ens
hjem.
Lidt senere mødes alle kursister til
en introduktion, som bærer præg af, at
der er mange gengangere, stemningen
er rar og afslappet. Vi sidder alle bænket, og jeg finder pludselig ud af, at
hende, der sidder lige ved siden af mig,
er min instruktør på kurset “jordovne”.
Jeg troede, hun var en af kursisterne!
Mine kolleger og jeg bliver spredt
for alle vinde, eftersom vi har valgt forskellige kurser, og jeg befinder mig i en
verden af fremmede mennesker. Det er
spændende at mødes på denne måde,
hvor den fælles interesse for madlavning i jordovne og forskellige former
for lerbrændinger i bål bliver udgangspunkt for vores møde med hinanden.
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Historiefortælleren
Ingebjørg Gisladottir i fuld gang
med sine historier
ved lejrbålet.

Arbejdet
på røgovn
i startfasen.

Der blev
smedet – og
svedt – i
Vikingesmedjen.

Lystigt
blussende
bål...

Fotos: Verner Storm

