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Af Benny Schytte

I1958 afholdtes i Stockholm i FN-re-

gi et internationalt legepladssemi-

nar med titlen Play-Ground Activi-

ties, Objectives and Leadership. Delta-

gerne, 45 i alt fra 10 lande, var byplan-

og landskabsarkitekter, repræsentanter

fra parkvæsen, børne- og ungdoms-

forsorgen samt ledere fra forskellige

typer legepladser. 

Fra Danmark deltog stadsgartner

Jacob Bergmann, inspektør for børne-

og ungdomsforsorgen Christine Søby,

leder af skrammellegepladsen i Em-

drup Agnete Vestereg samt arkitekt

Max Siegumfeldt. Emnerne på semina-

riet omhandlede blandt andet lege-

pladsens sociale funktioner i moderne

boligbyggeri, legepladser til forskellige

aldersgrupper, legepladsledernes ud-

dannelse, kvalifikationer og arbejds-

forhold samt planlægning og admini-

stration af legepladser. Seminariet af-

sluttedes med blandt andet følgende

opfordringer:

• at nødvendige pengemidler til byg-

ning af legepladsfaciliteter blev sikre,

• at der etableredes et samarbejde om

le gepladser mellem planlæggere og

so ciale og pædagogiske organisatio-

ner, 

• at der skulle etableres en passende

autoritet i hvert land til at sikre til-

strækkelige legepladser. 

Efter hjemkomsten fra Stockholm refe-

rerede Max Siegumfeldt om seminariet

til forstander Jens Sigsgaard, Frøbel -

seminariet, og sammen besluttede de

at indkalde til et forberedende møde

med henblik på at oprette en landdæk-

kende legepladsorganisation i Dan-

mark. Der eksisterede i forvejen flere

lokale legepladsforeninger eller sam-

menslutninger, og formålet med en

landsdækkende organisation skulle

være at støtte disse samt at samle

medarbejdere og repræsentanter for

institutioner og myndigheder, der var

engageret i legepladsvirksomhed. 

Organisationen skulle også henven-

de sig til boligselskaber og personer,

der inden for boligsektoren, beskæfti-

gede sig med børns legemuligheder.

Perioden 1959–69
DLS bliver stiftet i 1959
På et selvbestaltet møde hos havearki-

tekterne Agnete og Erik Mygind, der

foruden værtsparret bestod af forstan-

der Jens Sigsgaard, havearkitekt Max

Siegumfeldt, arkitekt Karen Klixbüll

samt pædagogerne John Bertelsen og

Birgit Bertelsen, blev det besluttet at

indkalde til en stiftende generalfor-

samling og danne en landsdækkende

legepladsorganisation. 

På mødet blev man endvidere eni-

ge om, at anmode skrammellegeplad-

sens fader professor C. Th. Sørensen

om at påtage sig formandsposten. Den

stiftende generalforsamling blev af-

holdt d. 24 januar 1959 i Dansk By-

planlaboratoriums mødelokaler i

København. Organisationen fik navnet

Dansk legepladsselskab (tredelingen af

navnet til Dansk Legeplads Selskab

skete først i 1963) med følgende for-

målsparagraf:

§ 1 Selskabets navn er Dansk lege-

pladsselskab, og dets formål er at vir-

ke for bedre legemuligheder for børn,

specielt for den legepladsform, der

kendes under betegnelser som skram-

mellegeplads, huleby, byggelegeplads

o.l., og som giver mulighed for at ud-

vikle børns skabende evner.

Selskabets første bestyrelse kom til at

bestå af formand C. Th. Sørensen, se-

kretær Jens Sigsgaard, kasserer Erik

My gind samt øvrige bestyrelsesmed-

lemmer John Bertelsen og Max Sie  gum -

 feldt. De første år havde Dansk Le ge -

plads Selskab ca. 25 medlemmer i alt.

Iflg. Max Siegumfeldt var det på

anbefaling af C. Th. Sørensen, at den

nye legepladsorganisation blev en lille

smule eksklusiv ved dels at kalde det

et selskab, og dels ved at have en opta-

gelsesprocedure, der krævede anbefa-

ling af mindst to bestyrelsesmedlem-

mer for at blive optaget. Thi, som

C.Th. Sørensen polisk antydede, “så får

vi heller ikke så meget besvær med at hale

kontingentet i land”. Derfor kom § 2 til

at lyde således:

§ 2 Selskabet optager kun personlige

medlemmer og en betingelse for med-

lemskab er, at man tilslutter sig selska-

bets formålsparagraf, betaler det fast-

satte kontingent og anbefales af to be-

styrelsesmedlemmer.

Da det hurtigt viste sig, at mange for -

Dansk Legeplads Selskabs
historie 1959–2009

Vignet, som i mange år prægede Dansk Legeplads Selskabs publikationer og brevpapir.

Tegnet af Ib Spang Olsen



4 Legepladsen 3–4/2009

eninger, organisationer og kommuner

var meget optaget af legeplads sagen,

blev den paragraf om kun at optage

personlige medlemmer og med anbe-

faling fra to bestyrelsesmedlemmer

hurtigt ændret.

I avisartikler, hæfter, bøger og ved

konferencer forsøgte Dansk Legeplads

Selskab at leve op til formålsparagraf-

fen: at virke for bedre udendørs legemulig-

heder for børn.

DLS var initiativtager 
til den internationale legeplads -
bevægelse
I 1961 tog DLS initiativ til den første

internationale legepladskonference og

efterfølgende samledes en mindre

gruppe i Max Siegumfeldts sommer-

hus, hvor man blev enige om at starte

IPA, International Playground Associ-

ation. Interessen for legepladssagen og

især “Childs right to play” kom til at

brede sig til det meste af verden. 

Se mere på www.ipa.org

Inspiration for mange
DLS tilbød i de første mange år konsu-

lentbistand til kommuner, boligselska-

ber, forældregrupper, “græsrødder” og

mange andre landet over, som alle viste

overordentlig stor interesse for le ge -

pladssagen. Mange offentlige lege om -

råder og udearealer blev stærkt forbed-

ret, og der blev i denne periode oprettet

mange byggelegepladser rundt om i

Danmark. I 1970 var der registreret om-

kring 30 mere eller mindre permanente

byggelegepladser med kommunale til-

skud, mens der i en lang ræk ke boli-

gområder opførtes bygge lege plad ser af

mere midlertidig ka rakter. 

Legepladsuge og
legepladskampagner
Som led i en aktualisering af lege-

pladsspørgsmålet afholdt DLS i sam-

arbejde med Børnehave- og Fritids-

hjemsseminariernes Fællesråd og en

række forebyggende børneforsorgs -

organisationer i 1962 en landsdækken-

de Legepladsuge. I den anledning blev

der i hele landet arrangeret særlige

aktiviteter på de offentlige legeplad-

ser, og andre steder indrettet interimi-

stiske byggelegepladser, hvoraf en del

senere blev gjort permanente. Dan-

marks Radio havde hele ugen daglige

udsendelser om legepladsproblema-

tikken, og på Københavns Råd hus var

der udstilling og aftenforedrag om

legepladser. 

Et tilsvarende arrangement afhold-

tes 3 år senere i forbindelse med ved-

tagelsen af den nye lov om børne- om

ungdomsforsorg, der gav bedre mulig-

hed for oprettelse og drift af byggele -

ge pladser. Hensigten med Legeplads-

kampagnen var udover at sætte fokus

på børns legemuligheder at benytte lej-

ligheden til at oplyse og agitere såle-

des, at loven blev udnyttet bedst mu-

ligt og hurtigst. Med disse to manife -

stationer skabt på initiativ af DLS var

en ny og mere synlig agitationsform

taget i anvendelse inden for legeplads-

bevægelsen.

Lovgivning
På det lovgivningsmæssige område

var det svært at trænge igennem, men

de såkaldte § 40 gader (legegader), in-

spireret af hvad der var sket i hen-

holdsvis Stockholm, Amsterdam og

DLS’ første formand C.Th. Sørensen besøger skrammellegpladsen i Emdrup.

Dansk Legeplads Selskabs
formænd i 50 år 

1959–1964 C.Th. Sørensen
1964–1982 Jens Sigsgaard
1982–1987 Vagn Olsen
1987–1989 Jørgen Andersen
1989–1990 Dorrit Grytter
1990–1993 Verner Storm
1993–2002 Benny Schytte
2004–2009 Helle Nebelong
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London, blev indføjet i Færdselsloven,

ikke mindst efter en utrættelig indsats

af DLS’ næstformand Max Siegum-

feldt, som var byplanlægger i Køben-

havns Kommune. 

Det var også Max Sie gumfeldt. der

i Københavns Kommune fik etableret

mange såkaldte nærlegepladser for

småbørn, tæt ved boligen og oftest til

at overskue fra for ældrenes altaner el-

ler vinduer.

Perioden fra 1970–80
Konferencer og oplysning
I samarbejde med Boligselskabernes

Landsforening (BL) afholdt DLS i den-

ne periode (den første i 1976) en række

legepladskonferencer på kursusejen-

dommen Haraldskær ved Vejle. Og

med økonomisk bistand fra BL blev

DLS’ informations- og oplysningsar-

bejde intensiveret med en række for-

skellige pjecer, udgivelse af et kvar-

talsblad, deltagelse på messer og ud-

stillinger med opfordring og inspirati-

on til etablering af nye legepladser. I

1972 udgav DLS den meget efter-

spurgte pjece Nærlegepladser med ideer

og forslag til etablering af legeområder

i boligområder.

Lejre-kurser i næsten 30 år
Det var også i det årti, at det, der siden

hen skulle blive DLS’ traditionsrige

Lejre-kursus på Lejre Forsøgscenter,

startede. Det første kursus blev afholdt

i 1976 på initiativ af DLS’ bestyrelses-

medlem, seminarielærer Ulf Brammer.

Ideen med kurset var, at give pædago-

ger og andre inspiration til aktiviteter

på legepladserne med afsæt i de fire

elementer: ild, vand, luft og jord. Gen-

nem denne kursusvirksomhed blev

kendskabet til DLS formidlet til kursi-

sterne og en del blev mangeårige med-

lemmer af DLS. To personer som i 30

år var primusmotor i disse Lejre-kur-

ser var pædagogerne Lisbeth Kristen-

sen og Verner Storm. 

Perioden fra 1980–90
Samarbejde mellem DLS og SBBU
I begyndelsen af 1980’erne blev Jørgen

Andersen, forstander for Socialt Bolig-

byggeris Ungdomsklubber (SBBU)

indvalgt i DLS’ bestyrelse, og i 1987

blev han valgt som formand. Efter en

noget rolig periode i DLS’ historie i

slutningen af 1970’erne kom der igen

gang i DLS. Selskabet fik kontor i SB-

BU’s lokaler i Tingbjerg med den me-

get dynamiske Helga Meinild Petersen

som sekretær. Helga deltog aktivt i det

internationale arbejde og var medlem

af “council” under IPA. Gennem hen-

des internationale kontaktnet og gæst-

frihed valfartede flere hundrede uden-

landske gæster i den periode til Dan-

mark for at høre om og studere byg-

gelegepladsideen. I 1985 var der såle-

des gæster fra Sverige, Norge, Vest-

tyskland, Østrig, England, Italien, USA

og Canada.

Den store interesse for byggelege-

pladsideen betød, at DLS fandt anled-

ning til at udarbejde et inspirationsma-

teriale om byggelegepladsen i praksis.

I 1980 udgav DLS således bogen ‘Byg-

gelegepladser i Danmark’, som inde-

holdt eksempler på byggelegepladser

fra hele landet, og i 1982 var der pre-

miere på filmen ‘Barns ret til at lege’

med byggelegepladsen som et centralt

omdrejningspunkt. Filmen blev med

økonomisk støtte fra Kompan udgivet i

en engelsk, tysk og fransk udgave og

distribueret blandt andet gennem Sta-

tens Filmcentral. 

DLS og nye sikkerheds-
standarder
I 1985 deltog DLS i det første møde

under Dansk Standardiseringsråd i

forbindelse med planerne om at udar-

bejde en Dansk Standard for lege-

pladsredskaber. DLS var med i ud-

valgsarbejdet helt frem til den første

udgivelse af de vejledende standarder

for legepladsernes indretning og sik-

kerhed i 1990.

I en kommentar til standarderne

skriver bestyrelsesmedlem i DLS og

formand for udvalget Christian Sonne

i DLS’ medlemsblad : “Selvom det så

godt som udelukkende har være formålet at

gøre legepladserne sikrere, kan det des-

værre ikke samtidig undgås, at sådanne

regler også virker pædagogisk begrænsede,

hvilket er beklageligt, men næppe til at

undgå”. Endvidere skriver han: “For

fuldstændighedens skyld skal jeg dog pege

på – som det fremgå af de generelle krav

Del 1 – at standarden ikke gælder for byg-

geleg, hvor børnenes aktive medvirken ind-

går som et væsentligt pædagogisk ele-

ment”. I mange år hed det sig, at DLS

engagement i de nye sikkerhedsstan-

darder først og fremmest handlede om

at sikre byggelegen og dermed byg-

gelegepladserne fortsatte eksistens. 

Perioden fra
1990–2000
Ny interesse for legepladser
I slutningen af 1980’er ne forlader det

ellers så dynamiske par Jørgen Ander-

sen og Helga M. Petersen DLS’ besty-

Aktivitet på et af Dansk Legeplads Selskabs Lejrekurser
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relse efter indbyrdes personlige uo-

verensstemmelser, og der går nogle år

inden DLS kommer helt op i omdrej-

ninger igen. Men i begyndelsen af

1990’er ne kommer der nye kræfter til i

DLS, og samtidig kan man spore en

fornyet interesse for legepladser, og

ikke mindst en  kritik af de mange

præfabrikerede  legepladser, som efter-

hånden var  placeret alle steder rundt

omkring i Danmark. 

Denne udfordring tog DLS op, og

fra 1994 og flere år frem afholdes en

årlig tilbagevendende legepladskonfe-

rence på Vejle Idrætshøjskole med em-

ner som Naturlegepladser, Byggelege-

pladser, Dyr på legepladser, Skolens udea-

realer, Byens legepladser samt DLS’ 40

års jubilæumskonference i 1999 med

temaet Dansk Legepladskultur – før, nu

og i fremtiden. 

Endvidere fik DLS medlemsblad en

ansigtsløftning og blev et tidsskrift ved

navn Legepladsen – om leg og legemil -

DLS 50 års historie – et udpluk af arrangementer og aktiviteter 
1959 DLS’ første love vedtages d. 24. januar 1959.

1961 DLS tager initiativ til international konference, hvor International Playground Association (IPA) grundlægges.

1961 Udgivelse af pjece om legepladser.

1962 Initiativ til en landsdækkende Legepladsuge.

1965 Initiativ til en landsdækkende Legepladskampagne.

1965 C.Th. Sørensen udnævnes til æresmedlem i DLS.

1966 Udgivelse af Jens Sigsgårds pamflet på engelsk, tysk og fransk: Legepladsen i moderne bebyggelser.

1966 Filmen Skrammellegepladser får premiere på IPA’s konference i London.

1972 Udgivelse af pjecen Nærlegepladser.

1976 Den første af de årlige legepladskonferencer i samarbejde med Boligselskabernes Landsforening.

1976 Det første Lejre-kursus på Lejre Forsøgscenter. Hvert år frem til 2006.

1981 Udgivelse af bogen Byggelegepladser i Danmark.

1982 Premiere på filmen Barns ret til at lege med musik af Poul Kjøller.

1984 DLS fejrer sit 25 års jubilæum med bl.a. en børnecirkusforestilling på Skrammellegepladsen i Emdrup.

1991 Udgivelse af folder i samarbejde med Ungdomsringen om glæder og risici ved skateboard.

1994 Den første af årlige konferencer på Vejle Idrætshøjskole.

1994 Revision af DLS’ folder om Regler for dyr på legepladser og institutioner.

1998 DLS er medarrangør af Nordisk konference om leg i Odense.

1999 Afholdelse af 40 års jubilæumskonference på Vejle Idrætshøj skole.

2000 Udgivelse af bog om bål og bålmad Skvalderkål og pandekager.

2000 Udgivelse af plakat i forbindelse med DLS’ landsdækkende Huleuge.

2001 Kursus Bål – nonstop i 24 timer.

2004 DLS får sin hjemmeside: www.dansklegepladsselskab.dk

2006 Afholdelse af den første ‘Legens dag’ i København.

2006 Konference ‘Hvad skal vi lege?’

2009 Jubilæumskonference ‘Hvor skal vi lege?’

I anledning af 

50 års dagen for

verdens første

byggelege-

plads – Skram -

mellege pladsen

i Emdrup – ud-

gav DLS i 1993 

et særnummer.
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jø er. Samtidig afholdte Lejre-folket i

DLS sædvanen tro deres velbesøgte

lejrekurser. I 1994 udgav DLS en revi-

deret folder om dyr på legepladser og

institutioner, og i år 2000 udgav DLS i

samarbejde med Frie Børnehaver og

Fritidshjem en bog om bål og bålmad

med titlen ‘Skvalderkål og pandeka-

ger’. Det var også i 2000, at DLS fik

produceret en plakat i forbindelse med

DLS’ opfordring til daginstitutioner,

skoler m.v. om at afholde ‘en huleuge’

i hele landet.

Disse succesrige konferencer, kur-

ser, arrangementer og publikationer

betød, at DLS fik mange nye medlem-

mer, og medlemstallet var på et tids-

punkt i slutningen af 1990’erne på

over 400. Det største medlemstal i sel-

skabet glorværdige historie.

Perioden fra 2001–09
DLS og professionelle
medspillere
Den store interesse for nyudvikling og

nytænkning af legeplader, som kom til

udtryk i midten af 1990’erne fortsatte

ind i det nye årtusinde. Mange uddan-

nelsesinstitutioner, firmaer, organisati-

oner, kommuner og diverse kursusud-

bydere udviklede nye legepladskon-

cepter og indbød til kurser og konfe-

rencer om leg og legepladser. 

DLS som i flere år havde haft fører-

trøjen på i forhold til oplysning og in-

spiration omkring legepladser fik nu

konkurrence fra mere professionelle

medspillere. DLS’ konferencer og selv

det traditionsrige Lejre-kursus fik fær -

re og færre deltagere og medlemstallet

begyndte at falde. Dette fik også ind-

flydelse på DLS’ økonomi i starten af

det nye årtusinde, og dermed også på

muligheden for at udvikle nye ideer

og projekter. 

DLS’s tidsskrift
Hovedparten af DLS’ økonomi gik i

 flere år til finansiering af DLS’ flagskib

Le ge pladsen. Denne beslutning om at

fastholde Legepladsen, som en central

del af DLS’ virksomhed har været et

vigtigt mål for DLS. Det betyder, at

der i dag findes et forum for oplysning

og udveksling af ideer og problemstil-

linger om legepladsforhold, som er

helt unik i forhold til alle andre lande,

vi ellers kan sammenligne os med. Et

tidssskrift som får mange roser, men

som har for få abonnenter!

Nye initiativer
Det frivillige engagement, som er og

altid har været fundamentet for DLS,

har endnu engang overvundet en

midlertidig krise. Nye og gamle kræf-

ter har inden for de sidste 5-6 år taget

en række spændende initiativer. En

meget populær og årlig tilbageven-

dende begivenhed siden 2006 er Le-

gens Dag, som med sponsorstøtte de

første år fra OMO, afholdes i Køben-

havn i indre by forbindelse med Kul-

turnatten. 

De sidste to år med mange pæda-

gogstuderende involveret. Ideen med

Legens Dag har efterfølgende spredt sig

til andre byer i Danmark. 

Endvidere har der i samarbejde

med IPA, Denmark været afholdt lege-

pladskonference i 2006 og en jubi læ -

umskonference her i 2009. Sidst men

ikke mindst har DLS de senere år haft

en hjemmeside www.dansklegeplads-

selskab.dk, hvor interesserede kan gå

ind og søge om oplysninger om DLS’

aktiviteter, se de tidligere numre af

Legepladsen samt klikke sig frem til en

indmeldelsesblanket til DLS – eller

tegne et abonnement på Legepladsen.

En støtte til DLS er en støtte til, at

Dansk Legeplads Selskab bliver en

fremadrettet medspiller i legepladser-

nes fremtidige historie. 

Kilder
– DLS’ arkiv over samtlige numre af

DLS’ medlemsblade/tidsskrifter. 

– Vagn Olsen: Dansk Legeplads Sel-

skab i 40 år, Legepladsen nr. 2.1999.

– Benny Schytte: Bidrag til legeplad-

sernes historie. Speciale v/ Institut

for kultursociologi, 1994.

� Benny Schytte

er kultursociolog,

tidligere formand

for DLS. Redaktør

af DLS’ tidsskrift

Legepladsen. 

Forfatter, forsker

og rådgiver vedr.

udendørs lege- og

læringsmiljøer, byrum m.v.

Workshop under en legepladskonference på Vejle Idrætshøjskole. Foto: Benny Schytte


