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Af Vibe Middelboe

B 
ørn har til alle tider leget, og 
voksne har i større eller mindre 
grad iscenesat deres leg ved 
hjælp af forskellige ting – det 
kunne være en hjemmesnittet 

figur i træ eller en klud formet som en lille 
dukke. Men op igennem sidste århundrede 
blev iscenesættelsen af børns leg intensiveret 
i takt med, at man fik øjnene op for legens 
betydning for børns udvikling. I Danmark 
var Kay Bojesen eksponent for den tendens. 
Det fortæller Ning de Coninck-Smith, der er 
lektor på DPU, Aarhus Universitet.

”De fleste forbinder nok navnet Kay Bojesen 
med dyre designgenstande som aben, der 

hænger på reoler rundt omkring i mange 
danske hjem, og som nok skal ses, men ikke 
røres. Men i 1930´erne var den sammen 
med andet legetøj, som Bojesen designede, 
udtryk for en radikalt ny måde at forholde 
sig til børn og barndom på,” siger Ning de 
Coninck-Smith. Hun har i forbindelse med 
en udstilling om Bojesen på Trapholt-museet 
i Kolding forsket i hans legetøj og den tid, 
som det spejlede.

”Kay Bojesen var egentlig sølvsmed, men 
i 1922 laver han sine første legesager: En 
vippe, et skib fra Chr. 4.´s tid, en dragon til 
hest og en damptromle. Det adskilte sig ikke 
meget fra den tids mekaniske legetøj, og det 
var tydeligt, at det mest var til pynt. Men i 
perioden 1933-38 omformer han fuldstændig 

konceptet og bliver eksponent for en mindre 
revolution på legetøjsområdet,” fortæller 
Ning de Coninck-Smith.

Fra bord til gulv 
Bojesen udviklede således i 1933 en klods-
vogn, et lokomotiv med skinner, remise og 
elmaster, skibe, biler og gyngeheste, og snart 
kom også hunde og zebraer til.

”Det nye var, at det hele var lavet i robust 
træ, så børnene kunne lege med det nede på 
gulvet, uden at det ridsede gulvet eller gik i 
stykker. Før havde borgerskabets børn leget 
med finere og mere skrøbeligt legetøj som 
porcelænsdukker, dukkemøbler og mekaniske 
biler, og de legede med det oppe ved bordet 
sammen med en voksen. Men med det nye 

Den videnskabeliggørelse af barndommen, som opstod omkring år 1900, førte til et 
ændret syn på børns leg. Den skulle bidrage til børns udvikling, og det kom til udtryk i 

nye former for robust legetøj, der kunne stimulere fantasien og den frie leg. Samtidig fik 
børn deres egne rum i form af børneværelser og legepladser. Alt sammen et udtryk for at 

børns leg var kommet mere i fokus, og at barndommen havde fået en ny status.
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trælegetøj fik børnene større frihed til at lege 
selv,” siger Ning de Coninck-Smith.

Det var langt fra tilfældigt, at Bojesen valgte 
at skifte kurs. Han begyndte at lave legetøj i en 
tid, hvor der opstod nye professionelle på bør-
neområdet, og dem lod han sig inspirere af.

”Før havde teologer og læger været eksper-
ter på børn – med anbefalinger om ro, re-
gelmæssighed og renlighed. Men nu blev det 
pædagoger og psykologer, som bl.a. mente, 
at legetøj skulle fremkalde barnets egen ak-
tivitet – selvvirksomhed – og stimulere til fri 
leg,” fortæller Ning de Coninck-Smith.

I sin markedsføring af legetøjet slog Boje-
sen på, at det var testet af pædagoger.

”Han indledte et samarbejde med et af de 
første pædagogseminarier, som hed kursus 
for småbørnspædagoger, og det var ikke set 
før, at en legetøjsproducent på den måde 
samarbejdede med fagpersoner. Han var 
meget entreprenant − han formåede at koble 
sig på det ændrede syn på barndommen, som 
opstod i mellemkrigsårene,” siger Ning de 
Coninck-Smith.

Professionalisering af omsorg  
Bojesen var altså god til at læse sin samtid, 
hvor man i faglige kredse såvel som blandt 
forældre havde ændret synet på barnet og 
dets behov for at lege og eksperimentere. 

”Opfattelsen havde hidtil været, at børn 
havde det bedst hjemme hos deres mor, og 
at det lille barn blot skulle ligge i en barne-
seng og vegetere. Men med fremvæksten af 
udviklingspsykologien sker der en videnska-
beliggørelse af barndommen, og der kom-
mer fokus på, hvad der skal til, for at børn 
udvikler sig på forskellige alderstrin. Og med 
pædagogprofessionens opståen sker der en 
professionalisering af omsorgen for barnet,” 
siger Ning de Coninck-Smith.

Som en vigtig stemme i tidens pædagogiske 
debat, forstander på et pædagogseminarium 
i Stockholm Alva Myrdal, udtrykte det: ”Det 
er ikke nok at elske sine børn, man skal også 

gøre det på en forstandig måde.” Hun havde 
været i USA og havde mødt den nye udvik-
lingspsykologi, som havde sat ord på børns 
udvikling og synliggjort legens betydning. 

Ifølge hende skulle forældre købe legetøj, 
der kunne anvendes som ’forsøgsmateriale’: 
Alt efter barnets alder skulle legetøjet styrke 
musklerne, kunne bruges til rollelege, eller 
det skulle være ler eller tegne- og malered-
skaber. Vigtigst var det, at legen var fri og 
ikke dikteret, skrev hun i bogen Bybørn fra 
1936. Året efter fulgte bogen Rigtigt legetøj, 
som havde form som en manual i legetøj til 
børn i forskellige aldre. 

I Danmark var den toneangivende sko-
lepsykolog Anne-Marie Nørvig på samme 
måde fortaler for betydningen af børns frie 
leg. ”Det barn, som ikke leger, er ikke sundt,” 
skrev hun i bogen Det sunde barn og dets 
forældre fra 1940. Man var altså nu blevet 
opmærksom på vigtigheden af børns leg og 
egne aktiviteter, og det forudsatte det rigtige 
legetøj, som krævede plads.

Børneværelset opstod 
Det gav sig bl.a. til udtryk ved, at flere og 
flere fik børneværelser – i starten primært 
borgerskabets børn, men i takt med at flere 
familier flyttede i større lejligheder i det nye 
sociale boligbyggeri og senere i de nye type- 
og parcelhuse, fik mange danske børn deres 
eget værelse.

»Med fremvæksten af 
udviklingspsykologien 

sker der en 
videnskabeliggørelse 
af barndommen, og 

der kommer fokus på, 
hvad der skal til, for at 
børn udvikler sig på 

forskellige alderstrin.«

Ning de Coninck-Smith

Til september 2018 åbner en udstilling om Kay 

Bojesen på Trapholt-museet i Kolding. Udstil-

lingen fylder fire sale og er den største Kay 

Bojesen-udstilling siden hans død. Udstillingen 

er åben frem til sommeren 2019.

KAY BOJESEN
UDSTILLING 

Kay Bojesens legetøj blev senere kritiseret. 

Psykologen Sten Hegeler skrev i 1957 i bogen 

Hvordan finder jeg det rigtige legetøj til mit 
barn? at uanset legetøjets høje kvalitet, så var 

det hele ikke lige velegnet til børn, og det var 

for dyrt i forhold til legeværdien. Psykologen 

Jens Sigsgaard udtalte i 1958, at legetøjet var 

for kedeligt.

KRITIK AF KAY 
BOJESENS LEGETØJ

I sin markedsføring af 
legetøjet slog Bojesen 
på, at det var testet af 
pædagoger. Og qua 
sit samarbejdede med 
fagpersoner, formåede 
han, at koble sig på det 
ændrede syn på barn-
dommen, som opstod i 
mellemkrigsårene.
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1876-79: Den første legeplads blev anlagt i 

Ørstedsparken i København. Det var et stort 

grusbelagt terræn med bænke omkring. 

Området adskilte sig blandt andet fra parkerne 

ved, at man gerne måtte bevæge sig uden for 

stierne.

1891: Københavns Legepladsforening blev 

dannet. Herefter begyndte der at komme 

legeredskaber på nogle af legepladserne, f.eks. 

hængevipper, gynger, karruseller og fra 1908 

også sandkasser.

1932: Der var nu 72 offentlige legepladser i 

København. Halvdelen havde en sandkasse 

eller et soppebassin, mens et mindretal havde 

legeredskaber.

1943: Den første skrammellegeplads blev 

etableret i tilknytning til et socialt boligbyggeri i 

Emdrup ved København.

1950´erne: Legepladser blev forum for børne-

demokratiske eksperimenter, f.eks. legepladsen 

Huleby i Brede i Nordsjælland, 

”Efterhånden som børnene fik mere og 
mere legetøj, fik de børneværelser med 
møbler i børnestørrelse og plads til at lege på 
gulvet,” siger Ning de Coninck-Smith.

Tendensen var blevet indvarslet allerede i 
1923, da designeren Alma Siedhoff-Buscher 
indrettede Bauhaus-skolens modelhus. Her 
var kasser, der kunne bruges til opbevaring 
eller som legemøbler og et skab med plads til 
legetøjet. Væggene var malet med tavlefarve, 
og legetøjet var af træ, tegnet af hende selv: 
Et skib, som kunne skilles ad og samles, og 
klodser og kugler, der kunne bygges sammen 
og stables oven på hinanden. 

Hånd i hånd med den nye videnskabelig-
gørelse af barndommen gik altså en stadig 
større iscenesættelse af børns leg og liv − en 
tendens, som ifølge Ning de Coninck-Smith 
kun er blevet forstærket op igennem sidste 
århundrede og frem til i dag.

”Det her med at vi tilrettelægger og isce-
nesætter børns liv ned til mindste detalje, er 
noget, som kun er taget til i styrke efter udskil-
lelsen af barndommen som en længere livspe-
riode. Og voksenindblandingen har formentlig 
aldrig været større end i dag, hvor forældre har 
tid, penge og plads som aldrig før.”

Barndommen blev hegnet ind 
Sideløbende med, at rammerne for børns 
indendørs leg ændrede sig, skete der også 
forandringer i vilkårene for børns udendørs 
leg. Byens børn havde hidtil leget i rendeste-

nen, kældrene og i baggårdene, med alt hvad 
det indebar af sundhedsrisici, men i slut-
ningen af 1800-tallet begyndte man så småt 
at opføre legepladser i byerne, nogle af dem 
med hængevipper, gynger og karruseller – og 
fra 1908 også sandkasser. 

”Man var nu af den opfattelse, at børnelivet 
ikke skulle blandes sammen med voksen-
livet. Børn skulle have lov til at være børn. 
Også den øgede biltrafik var blevet en risiko 
i 1930´erne. Og under besættelsen var det for 
farligt for børn at færdes på gaden, og derfor 
skulle barndommen bogstaveligt talt hegnes 
ind,” siger Ning de Coninck-Smith.

Sandet i sandkasserne var renere end mud-
deret på gaden, og børnene kom væk fra de 
små og mørke baggårde. I det sociale boligbyg-
geri blev legepladserne placeret midt i de åbne 
gårde, hvor solen kunne nå de legende børn.

”Etableringen af legepladser var endnu et 
udtryk for den store betydning, som legen 
fik. Men det var selvfølgelig også, fordi det 
blev anset for sundt for børn med sol. Og det 
var også et formål at få uvorne drenge væk 
fra gaden. De skulle socialiseres, og det skulle 
ske i dertil indrettede områder,” siger Ning de 
Coninck-Smith.

I takt med fremvæksten af de nye tanker om 
børns kreativitet og selvvirksomhed opstod 
der en debat om, at legepladserne var for 
kedelige, og i 1943 blev den første skrammel-
legeplads anlagt i Emdrup ved København 
− med en høj vold og træer og buske om-

kring. Her kunne børnene skabe deres egen 
legeplads af brædder og andet byggeaffald. 
Tanken var, at initiativerne skulle komme fra 
børnene selv. Ved åbningen stod 200 børn 
klar til at indtage pladsen, og inden aften var 
der 900 børn. Det blev en stor succes, som 
bredte sig til resten af landet. 

”Konceptet blev omformet i årene efter, 
men eksperimentet bidrog til at forny den 
klassiske legeplads. Børns frie og skabende 
leg var kommet i fokus. Siden kom hulebyer 
og byggelegepladser til, hvor børnene også 
kunne lege på egne præmisser. Alt sam-
men var det et udtryk for, at børns frie leg, 
kreativitet og selvvirksomhed var kommet i 
centrum, ikke bare hvad angik deres legetøj 
og børneværelser, men også når det gjaldt 
udelivet,” siger Ning de Coninck-Smith. 

Læs mere 
Ning de Coninck-Smith: Fra bord til gulv. Tankevandrin-
ger mellem Kay Bojesens legesager, Forskningsartikel, 
der indgår i udstillingskataloget til Kay Bojesen-udstillin-
gen på Trapholt, 2018. 

Ning de Coninck-Smith: Barndom og arkitektur, 
Forlaget Klim, 2011.

LEGEPLADSERNES 
UDVIKLING

I 1943 blev den første 
skrammellegeplads 
anlagt i Emdrup ved 
København. Den var 
meget populær og 
ved åbningen stod 
200 børn klar. Her 
kunne børnene skabe 
deres egen legeplads 
af brædder og andet 
byggeaffald. SC
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