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Kære medlemmer
Sommernyhedsbrevet har som sædvanlig generalforsam-
lingen og årsmødet som omdrejningspunkt.  Læs side 2

Tidslinjeprojektet “Daginstitutionernes historie” er i
forhold til Velux Fonden nu afsluttet, evalueringsrapporten
indsendt, og de penge, vi har anvendt inden for den
bevilgede ramme, er refunderet! Vi fortsætter med at få
beskrevet de næste årtier for at få sat Samlingens materia-
ler ind i en historisk samfundsmæssig kontekst.
Efter sommerferien går vi i krig med at søge midler til at

          implementere de enkelte årtier digitalt på hjemmesiden.

Erna-prisen uddeles til “et menneske, som har ydet en særlig indsats i
forhold til foreningens formål og arbejde eller som via sit virke har
placeret sig i den pædagogiske historie.”
Den smukke Erna- statuette, skabt af Tore Raknes, blev overrakt til
Benny Schytte på årsmødet. Læs Erna-udvalgets begrundelse for valget
side 4.
Det er en gave til os og vores medlemmer, at vores Erna-pris modtagere i
de seneste mange år, har kvitteret med et historisk relevant oplæg, som
rækker fra fortid til nutiden og ind i fremtiden. Vi, der var til stede på
årsmødet, oplevede Benny Schytte i en forrygende formidling af sin
personlige livshistorie kombineret med træk af legepladsens kultur-
historie og en introduktion til en legepladsens pædagogik. Benny
Schytte har bearbejdetv sit oplæg til en artikkel til bladet. Se side 6.
Den kritiske analyse af legepladsredskaber og iagttagelser af pædago-
gers adfærd på legepladser er ikke medtaget i artiklen. Deltagerne blev
helt klar over at en stor del af nogle af de store legepladsredskaber, også
internationalt, er bygget over skabelonen “ Gå op, gå hen og rutsje ned”.
Det tænker vi nu på hver gang, vi ser en legeplads!

Efterårets første medlemsarrangement er planlagt allerede nu til
onsdag den 6. og torsdag den 7. september 2017
klokken 11 til 15 på Borgbygård.

Arrangementet indgår i den større kulturhistoriske begivenhed Golden
Days Festival, som i år fejrer 850 året for Københavns grundlæggelse.
Selvom vi er en landsdækkende forening finder bestyrelsen det oplagt at
formidle samlingens foto, film og udstillinger. Se opslaget på side14 og
følg arrangementet i det officielle program, på foreningens
hjemmeside og Facebook -gruppe.

Hele bestyrelsen ønsker alle mange solrige,
varme og gode dage i sommer
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Referat af
Generalforsamlingen
25. april 2017

Dirigent: Knud Stougaard blev valgt.
Referent: Birgit Kragh Larsen blev valgt.
Der deltog 34 medlemmer.

Årsberetning
Ved Drude, Ruth og Ole
Drude beklagede bestyrelsens tab af Kirsten
Nøhr Christiansen. Hun havde været med
næsten fra foreningens start og havde lagt et
stort arbejde på flere områder.

Der var ikke meget yderligere at bemærke til
den skriftlige beretning i Nyhedsbrevet fra
marts 2017 med indkaldelse til 29.generalfor-
samling. Vi har haft en del besøg med oplæg
og rundvisning af grupper, hvilket i flere tilfælde
skaffer flere medlemmer (og indtægter).

Ruth forklarede om det store arbejde med
tidslinjen “Daginstitutionernes historie”,
hvor de første 3 årtier er lagt op på vores
hjemmeside. Det er en fordel, at alle kan
“bladre” og trykke på links til uddybelse på
vores småskrifter og andet materiale om
udviklingen af daginstitutionerne gennem tiden.

Ole fortalte om vores Facebook-gruppe
Det er en fordel at have en gruppe, da
materialet vil være målrettet og relevant for
medlemmerne, og vi er nu på ca. 50 deltagere.
Ulla Liberg havde indsat et rosende indlæg om
Oles powerpoint oplæg til møder og besøg.

Arkiveringsgruppen udfører formålet med at
samle og arkivere det indkomne materiale,

hvilket bruges til formidling (besøg og medlems-
møder). Arkivet er til rådighed. Vi har behandlet
spørgsmålet om plads til indkommet materiale,
da en del er dubletter og andet ikke er relevant
for vores samling.

Ole berettede om, hvad lukningen af Dansk
Skolemuseum havde afstedkommet: Spredning
af materialet på mange institutioner, som måske
ikke har interesse eller plads til udstilling og
formidling. Ning de Cornick-Smith har fået tildelt
2-3 mill.kr. til bl.a. digitalisering af effekterne.
Drude fortsatte om medlemstallet, som nu er
godt 170. Problemet med indbetaling af
kontingentet, som dog havde været bedre i år.
Flere og flere medlemmer betaler over Netbank.

Nyhedsbrevet
Vi fastholder udsendelse af Nyhedsbrevet med
posten så længe økonomien holder til det. Der
kan godt gå 5 til 6 dage før nyhedsbrevet når
frem. Det kan også læses på hjemmesiden,
hvor det lægges ind, den dag det sendes.

Kontingentet er vores vigtigste indtægtskilde,
og hun opfordrede til at agitere for indmeldelse
ved at uddele vores folder, som er ny optrykt.
Medlemmerne er stadig foreningens bedste
ambassadører.

Nekrologerne er kommet til at fylde en del, og
det er et signal om at vores gennemsnitsalder er
høj. Vi har i bestyrelsen drøftet hvor meget
nekrologer skal fylde i forhold til det andet stof.
Det er ikke altid, vi får direkte besked om et
dødsfald jf. omtalen af Rille. Til marts nyheds-
brevet sendte et medlem (Inger Lunn) en nekro-
log over et andet medlem (Nethe Engelbrecht),
og det var samtidig en historisk beskrivelse af et
levet liv. Vi har ikke forudsætninger for at skrive
om alle, men vil gerne omtale et dødsfald især

Dirigenten forbereder sig!
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for de medlemmer, som har haft betydning for
den pædagogiske historie og for foreningen.
Hermed en opfordring til at orientere os og
gerne skrive samt sende en nekrolog til redak-
tøren af nyhedsbrevet.

Angående medlemsmøder har diskussionen
gået på afholdelse: Er Tårnby for langt væk fra
medlemmerne, så deltagelsen bliver for lille?
Naturligvis er emnet udslagsgivende for interes-
sen og dermed fremmødet. Vi har haft succes
med at henlægge 2 medlemsmøder til to
forskellige daginstitutioner.

Ole fik ordet for at delagtiggøre os om asylmale-
ren Emile Caroline Mundt. Vi har nedsat en
gruppe, hvor alle medlemmer er velkomne, så vi
kan få mere frem om asylernes historie og betyd-
ning, som jo er meget kvindehistorie.
Der var indlæg fra medlemmerne, da flere
kendte til asylmaleres historie om liv og levned.
Bl.a. blev en roman nævnt “Det vi vil”. Ole har
fokuseret i et power-point oplæg: “4 nedslag i
daginstitutionernes historie”, hvor billeder
vægter.
Nyhedsbrevet blev rost for sit indhold, som
vekslende med billeder og læseværdigt.
Beretningen blev godkendt.

Regnskab
Ruth gennemgik regnskabet. Vi har haft en del
nyanskaffelser, bl.a. optimering af brandbered-
skabet med brandtæpper, pulverslukkere og
røgalarmer.  For at vi må være 50 personer på
1.sal, er nogle vinduer blevet udskiftet, så de er
anvendelige i en redningssituation. Indtægts-
siden er steget ved flere besøg.
Regnskabet blev godkendt.

Kontingent
Selv om vi har tæret på likviditeten blev
kontingentet fastholdt med 150 kr. for enkelt
personer, 200 kr. for par og 300 kr. for
institutioner. Budgettet blev gennemgået og
godkendt.

Valg
Bestyrelsen: genvalg til Janni Milsted, Ruth
Ingemann og Ingrid Colmorten. Suppleanten
Finn Thomsen blev bestyrelsesmedlem.
Suppleanterne: genvalgt. Ingen nye meldte sig.
Revisorerne: genvalgt.
ERNA-udvalget: genvalg til Lene Lind og Margit
Vinther.

Eventuelt
Løst og fast om tidspunkt for general-
forsamlingens start. Nogle ønskede kl.17:30,
andre foreslog lørdag eftermiddag, hvilket det
havde været i en årrække efter foreningens
start i 1988. Forslagene tages til efterretning.
Hilmer Mikkelsen opfordrede bestyrelsen til at
anmode BUPL´s Pensionistsektion om at
deltage i Landsledelsens årsmøde for at
fortælle om foreningen.

Birgit Kragh Larsen

Gensynsglæde
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Erna- pris til
Benny Schytte

Motivering ved pris-
overrækkelsen af
Ernaprisen til Benny
Schytte den 25.4.2017
på Borgbygård
ved tidligere lektor i
pædagogik Ulla Liberg:

Det er med stor glæde, at
Erna - udvalget uddeler prisen
for 28. Gang. Denne gang
gives prisen til kultursociolog
Benny Schytte.

I forbindelse med forberedelse af dette oplæg
har jeg fundet Benny Schyttes CV på nettet.
Det er virkelig et meget alsidigt fagligt forløb,
der kommer frem, og der vil kun blive plads til
at lave enkelte nedslag i denne begrundelse for
valget af dig som Ernapris - modtager. Det vil
primært dreje sig om den betydning, du har
haft for pædagoger i udviklingen af pædagogik-
ken, og dermed den særlige indsats, som vi i
udvalget mener, er med til at placere dig i
dansk pædagogisk historie.
Du har både arbejdet med børn og unge på
Vesterbro med diverse idrætsaktiviteter og som
kultursociolog deltaget som forskningsmedar-
bejder på Statens byggeforskningsinstitut.
Overraskende har Benny også været med til at
indrette miljøet i fængsler. På Falster var det
bl.a. legemuligheder for besøgende børn og
unge.

Det første, jeg selv hørte om Benny, var i begyn-
delsen af 80’erne blandt Gøsselpædagoger.
De var lidt nervøse for om du med dit fokus på
idræt ville udkonkurrere Gøsselgymnastikken,
som var udgangspunktet for undervisningen på
mange pædagogseminarier. Men der var

bestemt også plads til din vinkel i pædagog-
uddannelserne. Benny stod for pædagogisk
idræt, som var en mere legende tilgang end
idrætsforeningernes mere konkurrencemæs-
sige. Der var et stort behov på fritidspædagog-
seminarerne for viden og erfaring med nye sjove
lege og aktiviteter, som kunne tiltrække de
større børn. Her var Benny med til at inspirere
mange.

Det viste også den store søgning, der var til de
kurser for pædagoger og medhjælpere, hvor
Benny var kursusleder og underviser, Han kom
over hele landet. En del af kurserne foregik på
Vedersø, som var BUPL´s eget kursussted.
Senere var han også den, der startede med
kurser for pædagoger i udlandet. På mange
kurser havde han et tæt samarbejde med Ed
Ebstein, som var elev på et af hans første
kurser i 1981. Senere fik han også et tæt
kursussamarbejde med Per Ryth Hansen.
Jeg har hørt, at de i år har jubilæum med
kursus nr. 60, og at det skal fejres med et
kursus i Grækenland.

Dette er ikke den første pris, Benny modtager.
For sit arbejde med at udvikle idrætten modtog
han i 1981 Gerlevprisen, idrættens Ph-pris på
Gerlev Idrætshøjskole. Her deltog han også i et
forskningsprojekt om Leg, idræt og bevægelse
i fritids- og ungdomsklubber. I 2005 modtog
han Peter Sabroe prisen for “Udvikling af
pædagogisk idræt samt for udbredelse af
kendskab til nye lege- og lærings-miljøer”.

Benny har altid været meget optaget af lege-
pladser. Han var i mange år aktiv og senere
formand i Det Danske Legeplads Selskab. De
havde en årlig konference, som samlede man-
ge af de pædagoger, der var engagerede i at
udvikle legepladser både i institutioner og andre
mere offentlige legepladser. Et særlig fænomen
i Danmark er byggelegepladser, som havde et
fælles forum.

Benny har også været god til at formidle sin
viden gennem trykte medier. I Dansk legeplads-
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selskab var han i 17
år redaktør af bladet
“Legepladsen”. Ligesom
han også var initiativ-
tager til at starte fore-
ningen “Tagfat” og tids-
skriftet af samme
navn,som han var
redaktør af i 7 år.

Benny har også skrevet og medvirket i en ræk-
ke bøger, hvis titler siger meget om det, der har
optaget ham. Derfor vil jeg lige remse nogle af
titlerne op for jer:

Folkeskolens udeanlæg,
En idrætslegeplads skal ligge i vejen!,
Leg med idræt,
Gode udemiljøer ved nordiske skoler,
Plads til leg og idræt,
Udendørspædagogik: Bolig dannelse
   og sanselig erfaring

(interessant at den allerede kom i 2001, når
man tænker på den nye skolereform),

Idræt som opdrager,
Tagfat – om idræt i det pædagogisk
   arbejde

(Den sidste var meget slidt på seminariernes
biblioteker, husker jeg).
Der er også en ny bog på vej. Titlen her er:
“Legepladspædagogik”. Det var næsten lige
ved, at der kunne blive sammenfald med
bogudgivelsen og denne prisoverrækkelse.

Jeg har personligt mest forbundet Bennys navn
med legepladser og kropslige udfoldelsesmulig-

heder for skolebørn. Derfor blev jeg
meget overrasket over at læse en
spændende rapport fra et
udviklingsarbejde I 2015 om en
legeplads i samarbejde med en
daginstitution i Gentofte. du har
deltaget i. Jeg kunne ønske, at
andre institutioner vil lade sig
inspirere af den måde, de her har
tænkt i en ny opdeling og brug af
legepladsen. Et andet vigtigt aspekt
i dette udviklingsamarbejde var, at

Benny også har støttet personalet i at få en
mere aktiv rolle på legepladsen, så de
inspirerer børnene til at gå på opdagelse og
lege på nye spændende måder.

Denne vinter hørte jeg, at en københavnsk
daginstitution med opslag havde bedt de
omkringliggende ejendomme om, at kaste
deres brugte juletræer ind over hegnet til
deres legeplads. Denne nye “skov” gav en
masse nye legemuligheder for børn i alle aldre
i en periode. Da jeg fortalte denne historie til
min kollega Jytte Hare, kunne hun fortælle,
at de havde gjort det samme for mange år
siden i hendes institution i Ballerup, efter hun
havde været på et kursus hos Benny.

Der har sat sig mange helt konkrete spor af dit
utrættelige arbejde med at gøre børns liv mere
legefuldt og kropsligt, samtidig med at andre
tendenser i samfundet har arbejder den mod-
satte vej. Så derfor er det dejligt at vide, at du
ikke har tænkt at stoppe og blive pensionist,
men stadig brænder for dette arbejde.
 
Jeg glæder mig til nu at høre dig selv fortælle
om dit arbejde ud fra overskriften:

Med himlen som loft

Endnu engang tak, ikke kun fra Dansk pæda-
gogisk historisk forening, men også på vegne
af de mange pædagoger, du har inspireret til
at fokusere på børns leg og bevægelse gen-
nem årene.
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modsætning til tidligere tiders adelige
indendørs discipliner som f.eks. figurridning,
fægtning og dans. Den nye gymnastik, som
fortrinsvis skulle foregå udendørs, meget gerne
nær en høj, ved en tør eng i randen af en skov
og nærved en flod eller sø bestod bl.a. af
atletik, klavring, ligevægtsøvelser, sjipning, løb
og militære øvelser.

Bearbejdet natur
Til den nye gymnastik udviklede GutsMuths en
øvelsesplads bestående af bearbejdet natur.
Der var spredte anlæg af opstillede træstam-
mer, pæle og brædder til balancegang, bjælker
og klatrestænger, svingtove og springgrav for
længde- og højdespring. Således blev naturens
egne udfordringer afløst af tekniske efterlig-
ninger.

Et af GutsMuths mest berømte redskaber er
klavremaskinen. Klavremaskinen bestod af tre
elementer, som den dag i dag genfindes på
mange legepladser. Noget at svinge og gynge i,
noget at klatre op og ned af samt noget at glide
ned ad. I 1793 udgav GutsMuths sit hovedværk
Gymnastik für Jugend. Den blev bl.a. tilegnet
den danske kronprins Frederik d.6, hvad der fik
afgørende betydning for gymnastikkens pæda-
gogiske udformning og udbredelse i Danmark
Og således også for de gymnastikpladser, der
blev opført ved de filantropiske opdragelses-
anstalter og almueskoler herhjemme i slutnin-
gen af 1700-talllet og i 1800-tallet. (fig. 1)

Artikel til nyhedsbrev, Dansk Pædagogisk Historisk Forening

MED HIMLEN SOM LOFT
- træk af legepladsens kulturhistorie og en
introduktion til en legepladsens pædagogik

af Benny Schytte, kultursociolog

Selv om ordet legeplads først officielt dukkede
op i slutningen af 1800-tallet i forbindelse med
en diskussion om oprettelse af legepladser i
København, blev den første legeplads allerede
oprettet i slutningen af 1700-tallet. I tilknytning
til Christiniani’s Institut, som lå nær Skydeba-
nen på Vesterbro i Købehavn, etablerede
Christiani en gymnastikplads ved navn næst
skydebanen. Gymnastikpladsen var på ca. 5
tdr. land og gik helt ned til stranden, der hvor
Sønder Boulevard ligger i dag.

Filantropiske legepladser
Filantropismen, præget som den er af bl.a.
Rousseau, Basedow og GutsMuths, har med
sine ideer om den legemlige opdragelse haft en
central rolle i udformningen af det, vi i dag
forstår ved en legeplads. I 1762 udkom
Rousseaus berømte bog Emilie, som handler
om det naturlige barn og er en understregning
af legen, som et vigtigt led i formningen af
barnet. Rousseau tillagde legemsøvelser i
naturen stor betydning, og hans bog afspejler et
nyt natursyn, som vandt frem i midten af 1700-
tallet. Mennesket skulle tilbage til naturen; ikke
for at gå på fire ben igen - som Voltaire hånede
sagde om Rousseaus tanker, men for at det
naturlige i menneskenaturen kunne komme til
udtryk.

Filantropisterne gjorde op med latinskolen og
ved de første filantropiske opdragelsesanstalter,
som oprettedes i Tyskland i slutningen af 1700-
tallet, blev der indført fag som matematik,
geografi, moderne sprog og legemskultur. Som
led i den legemskulturelle opdragelse indførtes
en gymnastik, som stod i skærende
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En videreudvikling af GutsMuths øvelsesplads
er gymnastikpladsen, som blev udviklet af den
tyske gymnastikpædagog F.L. Jahn. Han be-
skriver øvelsespladsen således:
    Gymnastikpladsen skal have fast grund,

dækket med kort græs, og der skal være
træer. Hvis der ikke er træer, må man plante
nogle.

    Man kan ikke forestille sig en gymnastikplads
uden legeplads. Også uden for gymnastik-
pladsens indhegninger skulle enhver gymna-
stikskole så sandelig have en gymnastik-
mark, hvor flad mark veksler med bevoks-
ning, hvor der findes lund, krat, buskads,
tykning og åbne steder, hvor der er løvtræer
og nåletræer. (fig. 2)

Jahn’s gymnastikplads blev opført på Berliner
Hasenheide i 1811 og bestod af redskaberne
reck, barrer, træer, spring- og klatrestativer
samt et område til fri udfoldelse og leg.
Jahn blev i 1819 arresteret og gymnastikplad-
sen afspærret i 1820. Den preussiske stats-
magt anså Jahn’s ‘folkelige’ gymnastikudfol-
delser for at være for demokratiske og liberale.
Med filantropisternes arrangerede legepladser
ser vi deres opdragelsessyn materialiseret. De
var ganske vist tilhængere af fri udfoldelse og
leg i naturen, men samtidig stillede de også
bestemte krav og idealer til den legemskultu-
relle opdragelse. Således var klavrebanen og
de øvrige redskaber, der blev opstillet på lege-
pladserne, midler til at opøve styrke og smidig-
hed, som var nødvendige forudsætninger for
den tids soldater.

I Danmark blev der med skolelovene i 1814
indført obligatorisk gymnastik, som i 1828 blev
indskrænket til kun at omfatte drenge. I loven
hed det: “Ved enhver Skole bør, saavidt
Omstændighederne tillade, anskaffes en
Plads af 800 - 1200 Alen, som jævnes og ved
Belægning med Sand eller paa hensigtsvar-
ende maade, giøres skikket til gymnastiske
Øvelser”.

Et af de steder, hvor der blev oprettet en gym-
nastikplads, var på Gjerrild Skole ved Grenå.
Pladsen med redskaber svarede til Jahn’s
gymnastikplads, men uden et område til fri
udfoldelse og leg i naturlige omgivelser.
Det var den militære side af den filantropiske
legeplads, man havde valgt at anlægge. (fig. 3)

Fig. 1 GutsMuths’
berømte
Klavremaskine

Fig. 2   F.L. Jahns gymnastikplads

Fig. 3  Gjerrild Skole ved Grenå
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Det blev kun få almueskoler, som etablerede
filantropiske legepladser, og gymnastikunder-
visningen i almueskolerne var meget sparsom
frem til slutningen af 1800-tallet, hvor den
svenske gymnastik blev den dominerende
legemskultur på landet og i skolen. Den var
fortrinsvis indendørsorienteret, hvilket bl.a.
afspejlede sig i de øvelses- og gymnastikhuse,
der dukkede op mange steder i landet i slut-
ningen af 1800-tallet.

I slutningen af 1700-tallet fremkom de første
teoretiske overvejelser om førskolepædago-
gikken. Inspireret af bl.a. Rousseau udgav
filantropisterne og ikke mindst tyskeren Peter
Villaume en række skrifter om børneopdra-
gelse. Villaume udsendte i 1793 en National-
opdragelsesplan, hvori han foreslog, at der
skulle oprettes offentlige legepladser for børn i
alderen 2 - 7 år for bl.a. at indføre dem i fælles-
lege. Iflg. Villaume skulle der i enhver by og i
ethvert kvarter i en storby indrettes en fri,
rummelig plads, der var således indhegnet, at
børnene var sikret mod hestevogne - og hunde.
Børnene skulle være ledsaget af en barnepige
og staten skulle ansætte en person, som
kunne forhindre skader og uorden på legeplad-
sen samt opmuntre de små, sætte lege i gang
og dirigere børnenes fornøjelser.

Naturen som læremester
En af de personer, som har haft stor indflydel-
se på småbørnspædagogikken i Danmark er
tyskeren Friedrich Fröbel, som oprettede den
første børnehave i 1840. For Fröbel gjaldt det
om, at børnene skulle gøre så mange direkte

erfaringer som muligt f.eks. på udflugter i
naturen. Det var hans opfattelse, at den dybeste
pædagogiske indvirkning ikke skete gennem
ord, men at naturen med sin storhed, sin
skønhed og sin lovmæssighed var en bedre
læremester.
Børnehaven skulle iflg. Fröbel styrke børnenes
legeme, øve deres sanser og gøre dem bekendt
med natur og menneskelivet. Gennem legen
skulle de glade og alsidigt øve og udvikle alle
deres kræfter i uskyldighed, munterhed, sam-
drægtighed og from barnlighed, og forberede sig
til skolen og de kommende livstrin, akkurat
som planterne trives under himlens velsignelse
og gartnerens pleje og tilsyn.

Udeområdet spillede en vigtig rolle i Fröbels
børnehavepædagogik. Området skulle foruden
haver have en legeplads og ved børnehavens
indgang en flisebelagt plads, hvorfra forældre og
andre interesserede kunne følge børnenes
glade færden i naturen. Medens barnet i sin lille
have skulle så og plante efter eget valg, skulle
både arbejdet og dets produkter som f.eks.
blomster, grønsager og frugter i den fælles have
være fællesopgave og fælleseje.

I tiden efter 1850 kom de fröbelske ideer til
Danmark. De blev diskuteret og afprøvet af en
række kendte skolefolk, der slog til lyd for
børnehaver og uddannelse af børnehavelærer-
inder.  Således blev de første børnehaver ofte
oprettet i tilknytning til private skoler. Blandt
disse var Fru Hedevig Baggers børnehave, som
blev oprettet i 1880. I 1890 stiftedes på initiativ
af Hedevig og Sophus Bagger Dansk Fröbel-
forening, som de kommende år fik stor indfly-
delse på småbørnspædagogikken.

Uafhængigt, men sideløbende med Fröbels
tanker om børnehaven, oprettedes i Danmark
på initiativ af hoffet og kredse, der stod hoffet
nær, en række asyler for småbørn, hvis foræl-
dre ikke var i stand til at sørge forsvarligt for
dem. Det første blev oprettet i 1828 med til-
skyndelse af den senere Dronning Caroline
Amalie, som i 1835 stiftede organisationen De
Københavnske asyler. Omkring 1870 fandtes i
alt ca. 35 asyler i landet.

Et stort Gode var det, at der til disse Asyler
næsten altid var anlagt gode legepladser, hvor
børnene kunne tumle sig (Gregersen, 1935).
Illustrationer fra 1800-tallets asyler og børne-
haver viser dog, at trods Gregersens positive
holdning til asylernes legepladser, så svarede

Fru Hedevig Baggers børnehave, oprettet i 1880.
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de langtfra til Fröbels intentioner for en børne-
haves udeområde.
I de fleste asyler og børnehaver var der ganske
vist plads til udeleg, men p.g.a. asylernes og
børnehavernes placering i tætbebebyggede
områder, var pladsen ofte meget begrænset i
forhold til antallet af børn. Mere end en sand-
kasse og et enkelt legeredskab var yderst
sjældent. Således må man konstatere, at
Fröbels krav til en børnehaves udeområde med
haver og legeplads langt fra blev realiseret i
danske asyler og børnehaver i 1800-tallet.
(fig. 4)

Standardlegepladsen
Kjøbenhavns Legepladsforening blev stiftet i
1892 og efterfølgende blev den første offentlige
legeplads med legeredskaber opført, og de
efterfølgende år blev det mere og mere almin-
deligt at forsyne legepladserne med gynger,

vipper, bukke, balancebomme, kolbøttestæn-
ger og sandkasser. På nær sandkassen var de
øvrige legeredskaber meget inspireret af 1800-
tallets filantropiske gymnastikplads.
Sandkasseideen, en videreudvikling af sand- og
grusbunken var importeret fra London og andre
europæiske storbyer, hvor man havde lignende
indretninger. Sandkassen var et forsøg på at
omforme en traditionel børneleg i byen - leg i
rendesten og grusbunker - til en mere renlig og
derved civiliseret aktivitet.
Første gang sandkassen blev etableret var i
1908 i forbindelse med oprettelsen af en lege-
plads på Christianshavns Vold. Initiativet til
legepladsen udsprang fra Komitee for Lege-
pladsen paa Christianshavns Vold, hvis dynamo
var lærer Hans Dragehjelm. Han skrev bogen
Børns leg i Sandet, hvor han bl.a. beskriver
sandlegen som et middel til koncentration,
ordenssans og velopdragenhed (Dragehjelm,
1909).
Oprindelig var sandkassen tænkt som et tilbud
til skolens elever, men det viste sig hurtigt, at
de især tiltrak de mindre børn. Det blev derfor
nødvendigt at overveje, hvad de større børn
skulle foretage sig ud over ordnede lege og
boldspil. Og her kom de øvrige legeredskaber
ind i billedet.

Hans Dragehjelm fik stor betydning for de
kommende års indretning af legepladser og
hans indsats og legepladssyn præger på
mange måder stadig nutidens legepladser.
Enhver god legeplads skulle efter Dragehjelms
opfattelse ud over sandkasse forsynes med
enkeltredskaber som bom, buk og ligevægts-
planke og med mere kollektive redskaber som
vipper, rutsjebaner og rundløb. Hermed var
grundlaget lagt for den legepladsidé, som kom
til at gå under navnet standardlegepladsen som
Dragehjelm selv døbte den. (se fig. 5)

Oprettelse af legepladser
Perioden fra stiftelsen af den første legeplads-
forening i 1891 og frem til Indenrigsministeriets
cirkulære fra 1918 vedr. børnelegepladser viser,
at legepladsspørgsmålet fik en forholdsvis
fremtrædende plads i den samfundsmæssige

Fig. 4  Fröbels børneHAVE

Fig. 5  Standardlegepladsen
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debat og også helt konkret satte sig spor ved
oprettelse af legepladser over hele landet.
I Københavns Kommune var man i slutningen
af denne periode oppe på at have 22 offentlige
legepladser, og i provinsen blev der i samme
periode med økonomisk støtte oprettet i hund-
redvis af lege- og idrætspladser på eller nær
ved skolerne. Derudover blev der ved en række
boligområder og børneinstitutioner anlagt
mindre legepladser.

Efter 1. verdenskrig havde mange boligselska-
ber og arkitekter forståelse for boligmiljøets
betydning for beboernes velværd og trivsel, og
ved mange etageboliger blev der anlagt gård-
haveanlæg med træer, buske, blomster, græs
og til børnene mindre arealer med sandkasse
og evt. en gynge. Nogle særlige spændende
udemiljøer og legepladser for børn blev det dog
sjældent, idet det var en almen opfattelse
blandt mange beboere og viceværter at støjen-
de leg, boldspil og andre forstyrrende aktivite-
ter skulle være forbudt. Ej heller var det tilladt
at betræde græsset.

rende forhold. C. Th. Sørensen betragtede
nærmest børnelegepladsen, som det første og
vigtigste punkt i byernes bolig- og parkpolitik.
For ham var det vigtigt, at der var legepladser i
umiddel-bar nærhed af boligerne. Han ønskede
langt flere legepladser i provinsbyerne og anså
det for tankeløshed, at dette ikke var tilfældet.
C. Th. Sørensen havde også set, at der altid lå
ledige jordstykker rundt om i byerne og mente,
at det var oplagt at udnytte dem på en måde,
så børn kunne kom-me til at grave huler,
opsætte telte, anlægge haver osv. I sin bog
slutter C. Th. Sørensen sit afsnit om legeplad-
ser med de kendte ord, som senere skulle vise
sig at få stor indflydelse inden for legeplads-
bevægelsen:
“Måske kunne vi forsøge at indrette en slags
skrammellegepladser på passende og ret store
arealer, hvor børnene fik lov at udnytte gamle
biler, papkasser, kvas og den slags ting.”

Den første Skrammellegeplads blev etableret i
1943 i Emdrup, men efterhånden opstod denne
idé over hele landet. Mange byggelegepladser
blev oprettet på privat initiativ af enkeltpersoner,
børn, forældregrupper, beboerbestyrelser m.v..
En registrering fra 1972 viste, at der på dette
tidspunkt eksisterede 51 byggelegepladser.

Byggelegepladsideologien blev for alvor udviklet
og præsenteret i løbet af 1960’erne. I 1963
produceredes en film om skrammelegepladsen

Emdrup Skrammellegeplads

Byggelegepladser
I 1931 udkommer bogen PARKPOLITIK i sogn
og købstad skrevet af havearkitekt C. Th.
Sørensen. Han lægger i sin bog megen vægt
på, at der skabes gode legemuligheder for
børn og er meget skrap i sin kritik af de eksiste-
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i Kolding med oplæg af John Bertelsen,
tidligere leder af Emdrup skrammellegeplads.
Den samme person, som nogle år tidligere
havde udgivet bogen Børn bygger, et form for
manifest for byggelegepladsideen eller som
den i nogle sammenhænge er blevet kaldt
skrammellogien:

“Jeg er ganske vist ansat som leder, men på
en skrammellegeplads er det ikke ensbety-
dende med, at jeg skal lede organisere udefra,
men inden for skrammellegepladsideens ram-
mer at give børnene mulighed for at reali-sere
deres planer. Initiativet må komme fra børnene
selv, og når der er de fornødne materialer til
stede, vil disse inspirere børnene til leg.”

Naturlegepladser
Siden slutningen af 1980’erne og i løbet af
1990'erne er der blevet oprettet et stort antal
naturbørnehaver og skovgrupper rundt i landet,
som afspejler den større pædagogiske
interesse, der i disse år er omkring børn, udeliv
og udemiljø. Kritikken af de præfabrikerede
legepladser (’standardlegepladsen’) har været
stigende og som en reaktion på de
præfabrikerede legepladser har man flere
steder oprettet legepladser med mange
naturelementer og fleksible naturmaterialer.

Legepladsens pædagogik
De senere år interesse for at betragte legeplad-
sen som er pædagogisk rum på lige fod med
daginstitutionens øvrige rum indebærer, at der
må foretages nogle overordnede pædagogiske
overvejelser over, hvilke oplevelser og erfaringer
(leg og læring) børnene skal have på legeplad-
sen som fx:
- Hvilke lege og legeformer skal

legepladsen inspirere til?
- Hvilke sanse- og udviklingsmæssige

erfaringer skal legepladsen give
børnene?

- Hvordan tages der højde for, at lege-
pladsen både dækker pigernes og
drengenes behov for leg og samvær?

- Hvordan sikrer man sig, at legepladsen
både giver rum til utrygge og usikre
børn og samtidig har udfordringer for
de andre børn?

- Hvordan skaber og udvikler man et
meningsfuldt samvær for det pædago-
giske personale og børnene?

To forhold, som må indgå i en bestem-

melse af en legepladsens pædagogik:
Det ene er legepladsens udformning og indret-
ning i forhold til børns egen legekultur. Det vil
sige hvilke lege og legeformer skal være
mulige, hvilke legeredskaber skal opstilles,
hvilke materialer og udendørs legetøj skal være
tilgængelige.
Det andet forhold er igangsætning og planlæg-
ning af pædagogisk aktiviteter, hvor det pæda-
gogiske personale med deres initiativer og
aktiviteter skaber særlige oplevelser og erfarin-
ger for børnene på legepladen

Børns egen legekultur
Det er vigtigt, at personalet prioriterer og værner
om børnenes egen leg på legepladsen og ikke
griber unødigt ind. Børn skal have tid til at lege,
eksperimentere og undersøge verden i deres
eget tempo. Et pædagogisk mål for legeplad-
sen er at skabe gode fysiske rammer, der
appellerer og understøtter børnenes egen
legekultur.

Eksempelvis er rollelegen den dominerende
legeform blandt børn i alderen 3 – 6 år. For at
legepladsen skal være velegnet for børnenes
rollelege, som f.eks. far, mor og børn, køb-
mandsbutik osv., må legepladsen indrettes og
have et indhold, som svarer til børns måde at
lege rollelege på. Rollelege foregår som oftest i
mindre grupper og i et afgrænset rum, som
f.eks. i og omkring et legehus eller ved, at
børnene bruger markeringer i terrænet eller
lignende som afgrænsning.
I langt de fleste tilfælde vil der i rollelege være
behov for forskellige former for materialer, der
enten benyttes som de er (skovl, spand osv.),
eller materialer som pinde, sten, blade, gran-
kogler osv., der kan symbolisere genstande
som for eksempel varer i købmandsbutikken
eller ting i hjemmet. Hvis legepladsen skal
tilgodese børnenes rolleleg kræver det, at der
findes mange løse materialer af forskellig
karakter samt at legepladsen er inddelt i man-
ge rum eller at børnene på en forholdsvis enkel
måde kan skabe deres egne rum.

Rum til børns leg
I bestræbelser for at skabe mange rum på
legepladsen er det vigtigt at indrette flere for-
skellige typer af rum, så legepladsen fremstår
varieret og lægger op til mange forskellige lege,
og dermed kan tilgodese flere forskellige
aldersgruppers behov for leg og samvær.
Ved hjælp af beplantning, hegn, overdækkede
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områder, legehuse m.v. kan legepladsen
indde-les i mange, varierede rum. Disse
former for afgrænsninger og væresteder har
samtidig den fordel, at de giver ly og læ på
legeplad-sen. Alt for ofte ses legepladser, som
mangler læ for vinden, ly for regnen samt
skyggefylde steder for solen. En legeplads
med ly, læ og skygge vil gøre det mere
behageligt at være ude både i kortere og
længere tid og i forhold til at anvende og bruge
legepladsen hele året rundt.
Jo mere natur og i form af krat og lignende der
er på legepladsen, jo mere vil legepladsen
fremstå, som en foranderlig og inspirerende
legeplads med mange sansemæssige oplevel-
ser og legemuligheder. Det kan være træer,
buske, krat, plantekasser med blomster,
slyngplanter osv. og ikke mindst løse natur-
materialer, som f.eks. blade, blomster, pinde,
grankogler etc., som børnene elsker at lege
med. Natur på legepladsen er også, når der er
gang i bålaktiviteter, når der bliver snittet, når
køkkenhaven vandes, når dyrene fodres etc.

Legemiljøer
I det hele taget vil det være en fordel, hvis man
tænker mere i indretning af le-gemiljøer som
fx sandmiljø, vandmiljø, grave-/rodemiljø, kla-
tremiljø, havemiljø, cykelmiljø samt legemil-
jøer til rollelege, regellege, konstruktionslege
etc. frem for i endimensionelle legesteder og
legeredskaber. Hvis man for eksempel på en

daginstitution når frem til, at det vil være en god
idé, at børnene har mulighed for at lege med
sand, så vil stedet blive langt mere interes-sant,
hvis man valgte at lave et sandmiljø frem for en
traditionel sandkasse.

Pædagogiske aktiviteter
Legepladsen skal være det sted, hvor børn og
personale sammen skaber og forandringer
legepladsen ved fx at plante, etablerer midler-
tidige huler, male og indrette legehuse og
dekorere plankeværk. Som supplement til
børnenes egne legesteder og legemiljøer kan
der etableres en række forskellige former for
udeværksteder eller områder, hvor voksne er
aktive sammen med børnene. Det kan være i
form af en bålplads med hugge/snitteplads, en
overdækket terrasse med en høvlbænk, høj-
bede med forskellige grøntsager, krydderurter
mv., steder med dyrehold osv.

Ud over den pædagogiske funktion, der ligger i
at have sådanne aktivitetsområder, vil det også
præge den generelle stemning og atmosfære
på legepladsen og skabe et mere aktivt liv på
legepladsen.

Fra et udviklingsprojekt om legepladsen blev
det konstateret, at når personalet om vinteren
serverede kakao, varmet over bålet, blev børne-
ne ca. en time længere ude på legepladsen end
normalt på den årstid. Og i disse tider, hvor
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man må konstatere at børn bevæger sig for lidt,
har mange infektionssygdomme etc., er det
slet ikke så tosset med en time ekstra ude på
legepladsen.

En voksenstruktur
I forbindelse med den daglige pædagogiske
praksis på legepladsen er det vigtigt at skabe
en struktur, hvor personalet organiserer sig i
forhold til forskellige funktioner på legepladsen.
Personale i omsorg er de voksne, som har
overblikket på legepladsen, personale i aktivitet
er de voksne som er engageret og optaget af
en pædagogisk aktivitet med børnene samt
personale i observation, som er de voksne som
i perioder observerer livet på legepladsen for at
sikre, at legepladsens pædagogik hele tiden
udvikles. Når det gælder pædagogiske
aktiviteter på legepladsen kan de inddeles på
følgende måde:

• spontane aktiviteter
• planlagte aktiviteter og forløb
• faste aktiviteter og traditioner

Spontane aktiviteter
Det er de aktiviteter, der opstår nu og her med
inspiration i det børnene foretager sig på
legepladsen, eller hvad personalet ser kunne
være et godt input for en større eller mindre
gruppe børn. Det kan fx være bevægelseslege,
gå på opdagelse, synge og spille, finde dyr,

bygge sandlandskaber, vandleg, bygge hule,
kaste blade op i luften, historiefortælling mv.

Planlagte aktiviteter og forløb
Det er de aktiviteter, der kræver forberedelse
og planlægning i forhold til forløb, materialer,
personalets ageren under aktiviteten mv. Det
kan både være enkeltstående aktiviteter og/
eller længere forløb. Det kan fx være
maleaktiviteter i udeværkstedet, bålmad, lave
fuglekugler, æblemost, bygge med halm og ler,
udsmykke dele af legepladsen, plante, luge,
høste mv.

Faste aktiviteter og traditioner
De faste aktiviteter og traditioner er de aktivi-
teter, der vender tilbage dagligt, ugentligt eller
årstidsbestemt. Det kan fx være daglig mor-
gengymnastik, ugentlig fællessang, bladfes-
tival om efteråret, lanternefest om vinteren,
udendørs juletraditioner mv.

Legepladsens struktur
og indhold
For at legepladsen kan tilbyde forskellige rum
til børns leg, inspirere til forskellige legeformer,
tage hensyn til forskellige børnegruppers
behov, indeholde steder for planlagte pædago-
giske aktiviteter osv., kræver det grundige
overvejelser med hensyn til indretning og ud-
formning af legepladsen.
En velegnet struktur for legepladsen vil være,
at de mere rolige og stille aktiviteter foregår
tæt ved bygningen, og jo længere ud på
legepladsen man kommer, jo ’vildere’ og ’farli-
gere’ bliver det.
Spørgsmålet er hvor mange og hvilke legered-
skaber legepladsen skal indeholde. Det af-
hænger til dels af legepladsens størrelse, men
er også et spørgsmål om prioritering og økono-
mi. Legepladsredskaber er ofte en dyr inve-
stering, og man må nøje overveje om prisen på
et legepladsredskab er en rimelig investering i
forhold til andre former for anlæg som f.eks. en
bakke, buske, træer, bålplads, vandanlæg osv.

Benny Schytte
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Golden Days Festival
på Borgbygård
onsdag den 6.

og
torsdag den 7.
september 2017
fra kl. 11 til 15

Golden Days er en non-profit
kulturorganisation, der formidler viden,
historie og kultur. Gennem nedslag i
byens historie og myter tager Golden
Days Festivalen 2017 pulsen på byens
kulturhistorie, og alle de personer, der
gennem tiden har haft vision, fantasi
og vilje til at sætte deres præg på
byen. Dette sker gennem en række
arrangementer som foredrag, debatter
og seminarer om blandt andet
byudvikling, historieformidling og
kulturpolitik, alt sammen kulminerer i
uge 36.

Vi har valgt at deltage i Golden Days
Festivalen med det Dansk
Pædagogisk Historisk Forening og
Samling kan tilbyde af materiale og
formidling af viden om specielt de
Københavnske daginstitutioners
historie:

Kom og oplev:

Samlingens permanente udstilling af
en københavnsk vuggestue og
en børnehave fra 50èrne

En større billede samling af
livet i de københavnske daginstitutioner
gennem tiderne 

Danmark største samling af Montessori´s
sansestimulerings materialer,

en mindre udstilling af Frøbel materialer.

På de to dage, vi deltager i Festivalen,
kan også ses en række

fotos fra de danske daginstitutioner
gennem tiderne

En ny udstilling om
Saxoly, en Københavnsk børnehave og
fritidshjem fra 1920

Fotoudstilling om
Emdrup Skrammellegeplads 1943 og
den berygtede/berømte Byggelegeplads på
Vesterbro og
Hudegrundens Byggelegeplads fra 1970

samt en mindre udstilling om
asylmaleren Caroline Emilie Mundt

Der vil være rundvisning på museet og arkivet,
og der vil de to dage kl. 12 være oplæg med
emnet
“Fra asyl til dagens daginstitution”
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Kort
foreningsnyt
Velkommen til følgende nye medlem:
Birthe Kochendorff Støvring, Bissensgade 9,
     1773 København V
Allan Baumann, Lemnosvej 4,2, 2300 Kbh. S

Medlemsstatus:
10 medlemmer har i skrivende stund valgt ikke
at forny deres kontingent i år. Det er vi kede af.

Sommerferielukket på Borgbygård
Vi holder lukket alle onsdage i juli og august
2017 på Borgbygård.
Vi åbner igen onsdag den 6. september med
forskellige aktiviteter i anledning af vores
deltagelse i Golden Days Festival.

Kasserer skift i bestyrelsen
Allerede ved sidste års konstituering
forberedte Ruth Ingemann os på at hun ville
stoppe som kasserer efter generalforsamlin-
gen i 2017. Efter at have haft en ekstern
kasserer var det en stor lettelse at Ruth for
5 år siden som nyt bestyrelsesmedlem
overtog kassererjobbet. Vi skylder Ruth stor
tak for at have varetaget dette arbejde
ansvarligt og professionelt. Ruth har også

sørget for at forberede og oplære sin afløser
Birgit Kragh Larsen til at varetage opgaven i
samarbejde med Drude og den øvrige
bestyrelse.

  Dødsfald
Vi er af et medlem blevet orienteret om at
fhv. børnehaveleder
         Inger Marie “Stoffer” Larsen
         er død i februar 2017
Stoffer var i flere år medlem af Erna-udvalget.
I 1998 fortalte hun i småskriftet Seminariet,
kunstnerne - og børnehaven i Hjortøgade
om Frøbelseminariet, menneskene bag
seminariet og sin tid som elev fra 1942 -
43. Det første år med den nye rektor Jens
Sigsgaard. Rille Bredstorff´s interview med
Stoffer, hvor hun fortæller om sit arbejdsliv
i 40érne, vil blive lagt ind på hjemmesiden
under tidslinjen ”Daginstitutionernes
historie”.
Stoffer var i mange år leder af Humlebæk
Børnehave.  Drude

Dansk Pædagogisk Historisk
Forening og Samlings Festival-
dage forgår i lokalerne på
Borgbygård, og det er
nødvendigt af hensyn til
brandmyndighederne og andet
at tilmelde sig, hvis du ønsker
at deltage.

DPHF deltagelse i Golden
Days Festivalen bliver
formodentlig vores største
arrangement i lang tid, og vi
har lagt et stort arbejde i det,
så det er vigtigt, at det bliver en
succes.
Så ud over, at vi forventer
deltagelse ude fra, er der også
en kraftig opfordring til vore
medlemmer om at tilmelde
sig, enten som aktivister/
hjælpere eller deltagere.

Skulle der ske ændringer i
arrangementet, så er det en
god ide at følge med på vores
hjemmeside eller
i Facebook –gruppen.
Ole

Tilmeldingen kan ske på mail
eller telefon til Ole:
oleschultzehenriksen@gmail.com
eller på telefon
47530047/23727347
og til Drude:
drude.helweg@gmail.com eller
telefon 23377873
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Eftersendes ikke ved vedvarende
adresseændring, men tilbagesendes
med oplysning om ny adresse

Dansk historisk pædagogisk forening
co. Drude Helweg
Sprogøvej 7, st. midtfor
2000 Frederiksberg

Adresseliste

Bestyrelsen
Drude Helweg, forretningsfører
Sprogøvej 7. st. mf., 2000 Frederiksberg
mobil: 23 37 78 73
e-mail: drude.helweg@gmail.com

Birgit Kragh Larsen, kasserer
Flodvej 1, Smørumnedre, 2765 Smørum
Mobil: 21 77 57 48
E-mail: k.aa.larsen@mail.tele.dk

Ingrid Colmorten
Tagensvej 165, 2.tv. 2400 Kbh NV
Tlf. 35 81 50 09  mobil: 20 75 50 85
e-mail: ingrid.colmorten@gmail.com

Ole Schultze Henriksen
Kulhusvej 39, 3630 Jægerspris
Tlf. 47 53 00 47
e-mail: oleschultzehenriksen@gmail.com

Ruth Ingemann
Galgebakken Sønder 8-3A, 2620 Albertslund
Tlf. 43 64 09 33  mobil 29 90 51 98
e-mail:   narppi@hotmail.com

Janni Milsted
Mjølnerparken 48, 2200 København N
mobil: 28 18 17 57
e-mail: Jannimilsted@jorslevlyst.dk

Finn Thomsen
Voldboligherne 3 st th, 1426 Kbh K
tlf.: 59 91 83 13
E-mail: vimmer7@gmail.com

Suppleanter
Hanna Engelbrecht
tlf.: 45879601 Mobil: 61659601
E-mail: hanna@engelbrecht.dk

Birthe Frederiksen
mobil 28 10 20 18
e-mail: jfbronshoj@gmail.com

Birgit Lerstrup
J.P.E. Hartmanns Allé 2-B, 2500 Valby
Tlf. 36 16 22 62  mobil: 51 94 22 62
e-mail: birgit@lerstrup.dk

ERNA-udvalget
Ulla Liberg
Berggrensgade 54, 21oo Kbh. Ø
Tlf. 39 20 07 57
e-mail:   ulla.liberg@gmail.com

Lene Lind
Kirkeltevej 145, 3450 Allerød
Tlf. 48 28 00 12
e-mail:  lene.lind@mail.tele.dk

Margit Vinther
Anekæret 3, 3520 Farum
Tlf. 44 95 06 81
e-mail:   margit.vinther@gmail.com

Fra bestyrelsen: Janni Milsted

Revisorer
Ebba Jørgensen og Martin Jørgensen
Havdrupvej 124, 2720 Vanløse
Tlf. 38 74 85 92   mobil 61 78 38 74
e-mail:  ebbaogmartin@gmail.com
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Nyhedsbrevet er redigeret af Drude Helweg
Layout: Birgit Lerstrup.
Foto: Ole Schultze Henriksen m.fl.

Artikler og indlæg til kommende numre mod-
tages gerne og sendes på mail til redaktøren.

BUPL har velvilligt støttet os med trykning

FORENINGENS POSTADRESSE
Sprogøvej 7, st. midtfor, 2000 Frederiksberg
Tlf. 23 37 78 73
Giro 89 78 68 27
bank reg. 5301 konto 0251430

SAMLINGEN, Borgbygård
Englandsvej 358, 2770 Kastrup
Tlf. 35 85 69 78 - onsdag kl. 10-13


