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at lege
Sondag den 30. april er Historiens
dag hvor temaet er leg. Vi har
valgt i Ar at deltage med dcttc nrnn-
mcr af Glemmer du, dcr handlcr
om leg.
Naesten alt kan i et bams fantasi
blivc til et stykke legetoj. Dct bc-
hovcr ikke at verc nogct fint fa-
briksftcmstillct, mcn cn simpcl
pind eller et grydelig kan give
uanede muligheder.
Et af de eldste kendte stykker le-
getoj dukl(ede op i 1993194, d^K6
ber laws Amtsrnuseurnsr.id foretog
arkeologiske udgravninger i Tim-
by landsby, kort for anlaegsarbej-
derne af Oresundsforbindelsen be-
gyndte. Blandt de fundne genstan-
de var gennemborede knoglestyk-
kcr, hvor igennem der sandsynlig-
vis har giet en snor, og dct mcncr
arkeologeme var et stykke mid-
delalderlegetoj.
Her folger beretninger om, hvor-
dan born i Timby Kommune lege-
de lia ca. l9l0-1945. Lege og mu-
lighedeme har'udviklet sig, men
non ikke der er mange, der kan
nikke genkendende til nogle afbe-
skrivelseme.

Trille pdskeeg
En afde gamle lege til pdskc er at
trillc med fiskeag. Det foregir sA
vidt jeg ved ikke lengere her i
kommunen, men stadigveek ved
Blushoj i Dragor 1. piskedag om
fbrmiddagcn. Legcn kan forege
indendsrs ned ad et bret eller ned
ad cn bakke udendors. Forinden
skal aggene koges og farves og
dekoreres. Inden eggene koges
kan man binde en af ertsidens fa
blomster on*ring f.eks. en erantis
eller piskelilje, der danner et mon-
ster pd egget eller man kan larve
det med logskaller eller f.eks. rsd-
beder. Andre maler det med llotte
monstre ved hjeeJp af vandfarvcr
N6r legen er i gang gelder det om,
at trille sit aeg l&ngst og undgi dct
gir i stykker eller om at rammc dc
andres eg.
I arkivet har vi kun to b€retningcr
om dette fenomen. Reinhard Ras-
mussen der var bam i Maglebylil-
le i 1920'eme fbrteller:
Lergravene I'i noget lavere end
vejen, sd der var en lille bakke
sotlt ri hrugte til at trille pdske(tg
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llolrc h1&l ba pLlKnllkiui$ej nu lnxtl:.r Stftu1d|ej,.d !12:
Dh!19.n ttir rlad lt trilLl\i l, le, .t .t lll. ell\te ketullt,\ttkko h,g.ntj, fut hul
v!1r hrugt i tlutul\r l)lt t|ot klussiske olthrl tilrore rlagt llut htultc gunle kur ou
nwL4iu,engutrnalnt ! (h i i lee l tersc, t t ( t !suntnpl r . tke l luu ldanlekosslanet
I h\.nc kunne nwt kohr litt' krlort.., illrbitld ul tte as tilhoftlkl. nJe

Nina Lassen f. i  l i i t iS, bocdc i cn
vi l l |  pe Amagel Slrandvcj og var
daltcr afAmagcrbankens stifter og
scncrc direktor, t .  B. Petcrscn.
I lun foft iel ler:
lh,crt dr var vi pii ltcsoe hos nin
baclstalar (.far/ir). l)ct var pdslie-
tlas. Ilan boedc red sin.familie i
e! lillc hus pti Bt igalqei, det hus
(t tisl e d u ikkc ncdrer,et. Dar
ltill?de \)i med kulortc piskeceg
n?d acl en slo elintgt. fi kunnc
|irdc cn 2-ote. l)cl s.vites ri \\ '

Lege ved lergravene
Rcinhard Rasmusscn fb:lcllcr:
Sclvc lergravena lrrtod al cn

ntetsa hul[er, h\bt fui i1rcslcn ol-

lid stod wtld i. I)e tar ikke rct dt-
bc. sd dcr kunna t i soppe og./hngc
sahr andcta o sontnteren. Onr
vinterenfos hullerne til, sti lunne
ri bruge Llem son glklchdnc. Dcl
\)arjo \dclun, ul niit'patler og pdn-
rtcr og anclet kokkantoj blev kasst-
kl snled ntu1 ttcn ucd i lergraw-
nc, sd dent brugt( \,i (lrenge og pi-
!?r lllal glid? pa iscn necl.
l/i toe en sddun l)ottc eller pondL'i
hdnden og sd loh t'i hen til i:^kan-
Itn og kon i an.lirl potten pA cn-
lcn og satte o.; nccl, sri glel vi
langt hen ul iscn, var nun.sttrli.q
\ktap kvlne nutn .lii potten til ul
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Honser inge
Bomcne pi girdene var opfind-
sommc, ndr de skulle finde pi nye
lege eller ting, der kunne bcn)-ttos
hefiil. Ina Astorri forleller om
honseringene, der var ct yndet
stykke legetDj .
I-Ionseringe blev anvendt til m&rk-
ning afhansene, s6 man kunae al-
dersbestemme dem. I 1930'eme
blev ringene populiere blandt bom
og i 1950'eme kom de i produkti-
on som legetoj.
lna Astorri, fodt pA Nordregerd
vcd Englandsvej, fofteller hcr:
Hvis honsene harde .[det nye hon-
seri ge sat pd, ma e e a,f os hol-
de vagt.for ilclce at blive opdaget af
de voksne. De audre gik ind i hon
sehuset, indJbngede honsene med
en lang krog, der lige passede til
en hansefod og aliog honseringen.
tr/i mdtte akid passe pd ikke at ta
geJar mange, sd bley detjo apdd-
get. Det stovede og.Aerene stad as
om orene. Sd op pd holoJiet /br at
dele rovet, og vores honsekterler
rolcede pd Jbrunderlig vis. Sddan-
ne ting kunne.foregd ret sd lydlost.

Flyvedromme og hanselus
En anden mulighed {br besog i
honsegerden folger her. Lirs her
hvad Reinhard Rasmusscn fik ud
af nogle redckasser til hons i

Maglebylille:
.Ieg kan huske, at ledekasserne en-
gang rar lagl udenfar. De skulle
gares rene og h|idtes. I en rede-
Jusse yar der tre /um, sd i min
Jhntasi yar det en flyNemaskiue.
Jeg har nolc ,eret ca. 5 dr den-
gang, sd jeg satte mig op i det
midterste ?un og legede tyNet ag
jeg hat sikkert hafi det sj.]\)t. Men
da min mor sd, at jeg sad i rede-
kassen, var det sjove .forbi, lor re-
del.,assen var fulcl df honselus og
del raf ak mit tsj ogsA. Sd jeg
mcitte af med ak tojet ag nor
brendte det lltsammen ude i gdr-
den. Jeg kom op i en balje vetld og
bley skrubbet over de! hele. Det
Jbregik ogsti i gdrden. Hun lur
veret tossel, og jeg har nokfdet et
par.flade.

Leg pa Saltholm
Hans Zimling I pi Saltholm i
1920 lbrteller om mulighcdcme
for leg pi oen:
Som smiibsrn havrle vi aldrig be-
svcer med at fi tiden til at gd. I/i
var ja nok lil at lege sammen. Vi
sarnede aldrig legetaj. Det var det
utroliqste, det drer i ldnd t stran-
de . Der .fandt \ii mange trrclclod-
ser, sofi vi brugte til at bygge af;
bl.a. .fiestninger ag banc.legdrde. I/i
hdr,dejo ikke tinsoldater og andet,
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Brwge*uskJens Bo6en og hans kone Kristine og bamene EIen i bamdosen Jenny
neA dukkevoena, Hans ved skleh aJg/ngehesten os Carl ld sneehesten. Her i haven
baA Skovly iAI6en. Ca. 1892.
Dukker os dukkesaset udsor o4sd en ovenejende del afdet eldre lesetoj. Her efierlis-
net bornene de wkskes le en. Dukkevosnen et en eJiertisnins afhamaoshen, der

fo6t kon i brus i 1850. Dukksogneh lulgte iryrist bamoognsnodea.
Den El^te gngehest son Nationalnuseet ejer er i ortigtJta 1778.

men sA brugte vi tomme patron- Om vinteren var der ret ofte is pd
hylstre fra jagtpatroner. Det var vqndet, hvor vi sd legede med kel-
noglejine soldater. ke. Vi lavede ogsd gliderender. Vi
Vi legede ogsd tueget rutldt ott havde alle sarntuen frakske lrce-
gdrden, hvor der det mesle a,f Arel sko. Det rar trcesko heh af te
var vandhltller tued vand i, dog ik- med spidse .eseL De var v@ldigl
ke ret dybe. Det var en herlig le- gode at glide med pd blank is. Jeg
geplads. Der havde t'i ogsd hogle behover vel ik*e fota:lle, at vi tr@-
gamle pramme liggende. Sd vi sten altid var vdde om benene,
lerte at stage og ro en pram l@k- men det gjorde ikke sd meget, for
gefor skolealderen. vi havde n.esten aldrig strgmper
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pd. I stedet for str1mper brugte vi
en halmNisk, som man snoede
sammen og lagde i treskoen. De
var dejligt varme, og ndr de blev
vdde, smed vi dem vek ag lavede
en ny. Det skete ogsd, at vores Jdr
lavede en iskarrusel til os. Fgrst

fandt man et sted, hror isen var
blank. DernLest rammede han en
pa:l igennem isen og ned i hav-
bLtndet. L)ernest bankede man et
s')kke rundjern oven i ptelen- Der-
@sl tog man en legte, borede hul

i og Jastgjorde til jernbolten. Ude
pd den anden ende af ltugten blev
der sd fa;^tgjort en ktelk. Ndr man
sd gik helt inde wd pa.len og
skubbede, Jilc de der sad i lcelken
en veldig lbrt pd. Det morede vi
os megel med.
Vi var ogsd meget med til stran
den og samle brende. Der blev
kun brugt bra:ndsel fra o^tranden.
Det var Ni altid glade fbr, /br der
var utroligt mange i teressante
ting og ogsd sddau nogle bolde og
legelojsbdde, som andre boln har
mislel.

Villabyens lege
Poul Hanscn dcr cr fodt i 1901
fofteller om de muligheder 1-or le-
ge, der var i den nybyggede TAm-
by Villaby omkring irhundrede-
skiffet:

Ndr man sammenligner tiden, da
jeg var barn med nuliden, hdrde
vi born dengang mere plads til ror
rddighed. Vi havde marker om-
kring 'larnby l/illab!. Jeg tror og
sd at born havde mere .fAntus[
dengang end de har nu. De fleste
foneldre havde ikke ricl til at kobe
legetaj. Sd-Ni mdtte selv lave no-
gel. l/i besogle alle omegnens k;s-
sepladser eJier gamle barnetogne,
hvorJi'a vi skulde bntge axler og
hjul. l/i laNede Nogne, bdde 2 og I
hjulede, med og uden sejl.
Et dr havde der yeret et ameri
kansk cirkus, det ld inde hvor
Christmas Mollers Plads er nu, og
det havcle en aJ drengene veret in
cle og se. Sd vi lavede cirbus pd
rejefi, som vi sptElrede a[. t/ore
madre mdttu lane os, hvad der var
af stole. Vi optrddte bdde som
akrobater, klovne, musikaL^ke og
morsomme, og som heste under
rlressur, fremfort af senere rant-
genorerlcege pd Elisabeth Ho.tpi-
tt1l, Thge Christensen.
()m |interen byggede vi snehuse,
og vi udhulede roer, som vi lavede
ojne, nese og mund i, derqfier sat-
te ri stearinlys ind i roen, og med
raene kyste ,i liret af.[olk, ndr cle
gik forbi. tr/i lab ogsd pd skojter
pd soisen med en scek som sejl.
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lsbadfart
Dct sidst beskrevno lbrt&llcr fhv.
skattcinspeklor, Akscl Theisen 1l
1908, l igeledes om:
Ont yitteren dJrkcde jeg skojte-
lob, scrnt sejlads nctl skojtesejIog
isbcicl. Jeg synes vi dcngang havdc
hel.yclalig l@ngerc og strengerc
|inlrc end nu. Min .litr tar andels-
havcr i en isbtid, dcn lik jeg lov ril
el scjle ned sont 11-15 drig. Jeg
lnvcle Jlere yngrc lcammerater
med, clet var absolul ikkc q/itrligt,
thi den htn e sktdc en Jart pd ca.
75-80 km i timen, nterr spcettdeude
vrr det. Desuden scjlede jeg nted
skojtesejl, som jag cndnu har lig-
gctldc pA bfiet. l)et wr et sejl pd
cd. 5 m'z, som ntatl llolclt pd skul-
dercn og med gutlslig ind, har
jeg pd skojter "scjlat 'Jid Dragol
til Kastt ttp pd ca. 5 rnitltdter, altsA

ca.60 lcm i litnen. Der slrullc en
del erJbring og owlse til at llolde
sig pti benene i darfart.

Hinkesten og sanglege
Karl Pederson fl i 1919 fbrl.cller
om pigers og drenges legc i Ka-
strup i 1920 emc.
"Sljemen" var et oldepot for
bryggeriet af sammc navn, og det
l;i pi Saltvn:rksvcj 122 ved hjornct
af Cypres AIIo.
Pd Stjerncn lcgcde skjul, stcdet
wr ideelt, gcird, ltave og gange,
olkasser, skure og bygtinger- En
skLtlle std, cle andre genle sig,
nens han taLe lil 100 og til sidst
rabk "Fri lbr lur bag siclcr og
nnu', nu konnter jeg!" Sd kont han
og sogte. Nair cn var .fitndel, I.tb
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den der havde stdet til sfistedet,
slog pd muren og rdbte "l-2 3
Krone Jor Lilly" o-s.v. medens det
ellers gjaldt for alle dehagerne
om selv at labe til sfistedet, sld pd
muren og rAhe "l-2-3 krone for
mig!" entetl uset eller i vildt kap-
lob med den, der stod. Detl der
Jbrst |ar blewt kronet skulle std
neste gang.

Et af Kastrup Glasvlerks mest po-
puller€ varq for bom var en hin-
kesten, og mange var sa heldige at
le et gratis ekscmplar, hvis de
troppede op nede pd v€rket, andre
som Karl Pedersen var heldig at
have en l'ar eller anden familic,
der arbejdcdc pA glasv.erket, og
som derlbr kunne levorc hinkeste-
ne til legene. Hinkestenen er sile-
des lig med klatten i Karl Peder-
sens fofi satte forelling:
Vi hinkede pd Stjernen. Mest pi-
gerne, men det vat et lLtkket sted,
sii en dreng kunne godt ytere med.
I "Hat" kastede vi hinkeklauen ud
i de tegnede ruder og hentede den
hinkende hjen, i "Flyver" hinkecle
man uden klat i el s.erligt rude-
monster, og i "Paradis" sbubbede
man hinkende klatten .fia rude til
rude med eller uden stay som r^tot-
te. Ilinkeklatter Jilc vi aJ min far
./ia glasr'@rket, sd var den udgift
sp4ret.

Nipsendle
Pigerne nipsede. Det var de alene
om. Det gar d seelse at have
mange nipsendle, det vil sige ndle
som en kfidppenAl mecl et nmdl
fanet glashoved. De havde ogsd
pyntenile, storre ndle med Jigur-
hoved, Jbrskellige dyr, iser.fugle,

dle e sattgs i nipsep de , o^mukt
ordnede i Jorskellige slorrelser og
monstre. Pigerne tegnede en ci/-
kel pd jorden, stod 3-4 meter der
Ji'a og kastede pd skift en ndl mod
cirklen. Den pige, der havcle ka-
stet nermest cenlrum, mdtte med
fngelen prove at knipse andre nd-
le ind i cirlclen. Lykkedes det pra-
yede hun n@ste ndl og hvad der
kom inden.for cirklen var yu det
til ejendom. Kiksede del rar det
tltpslntprmestes tur. De havde oJie
efi .fArorihAl som de L,astecle med
og bler den tabt i spillet Jorbe-
holdt mdn sig at bytte den med etl
almindelig ndl fra puden.
Sanelege
Sanglege tat mest pigernes omrA-
de, op til en halv snes srykker ellet
mere, midl pd vejen ag meget h)-
rigt og neslen alvorligt optaget aJ
se ge ag dansen, naje folgende
hele sangens ritual-
Munken gdr i Engen og Sd gdr vi
rundt om en Eneha:rbusk blev og
sd brugt og blanclt de sange der
ikke bmges mere hwL,erjeg denne:
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Lirekassenanden er pd besag i Sowng A A. Foto: Itiggo lv$en, 1960.

Pigerne stAr i rundkreds med
h@nderne strakt samlet frem. In-
de i l;redsen stdr en pige, hender-
ne holder hun pd samme nade og
stikker detu ned i h@nderne der
str@Lkes frem mod lrcnde, lere
gange ru dl, mek i sine hcender
har hun en ring som hun pd et
tidspu kt uset lader falde i modta-
gere .t hdfi,l og.fbrts@tter sin ntuluL
lmens synges der:

Tag den ring og lad den vandre

fra den ene til de andre,
Ringen er skjult under bolgen

den bld,
sig mig en gong, hrem kenker
du pd?

Ndr verset er sunget nogle gange
standser den der har hafi ringen
ved siclste linie ud lbr den der
sporges. og her synges nu:

Ser dujeg har inEen,
ser dujeg har ihgen,

men den der har Jiiet ringen syn-
ger:

Se/ dujeg hor rihgeh.
De spurgte kan s,i gd kredsen
rundt og lytte - eller bare g.ette.
Og sd den klassiske drom der abid
mdtte vzre en dram eftersom in-
gen drenge vovede sig ind i lcred-

En pige gdr rundt i kredsen, ud-
vrzlger sig en partner, de fatter
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hinandens fuender med et kryds-
greb og sxerh tilbagelenet med
tdpidserne mod hinanden udforer
de sd en voldsom stjikgtur hridt i
kredsen mens alle synger:

En, to, tre,Jire, jeg elslcer,
I geL I ger elskerjeg.
vi erJbrlovet, Inger ogjeg.

Stemmer og kroppe blev rort og
hvis en.fi.emmed lirekassemawl
kom forbi og gav et nummer pd
rejen ral del el wlodre digt ak-
kompagnement og sangen holdt
op - man kendte ikke teksterne og
pd sin side havde heller ikke lire-
kassen brug Jbr akkompagnelnent,
men dansen kunne godt Jbrliges
med lirekassen.

lbsrnehave
Temby Konrnunes eldste bome-
havc ligger pd Engmarkcn 9. Bor-
nehaven blev opdndelig oprettet
den 16.11.1905 af Kastrup Kirke
og drevet i menighedshuset i
Kastmplundgade. Formalet var at
"For@ldre .for et mindre Vederlag
kunne faa deres born anbragt
uden fot hjemtueL saa de begge
kanne tjene en Daglon."
I 1929 blev asylet som det hed
dengang til en kommunal instituti-
on og fl)ttet til et nyopfolt hus pe
Englarken 9, hvor det stadig be-
finder sig.

Poul Erik Nielsens mor, Gerda
Sonja Nielsen startede i 1946 som
medarbejder i bomehaven. Nogen
egentlig paedagogisk uddamelse
havdc hun ikkc, men hun havde en
stor interesse for bsm. Poul Erik
selv kom i bomehaven i 1943 og
var her i 2 ir. Han fort;eller lidt
om legemulighedeme her:
Legepladsen bestod af et omtticle
med gynger, fipper, to sandkosser
samt et stort klatretre (et a|barket
trac). Del rar ogsd en gnespLene,
med et stort kastanietrae. Delte
mdtte vi godt klatre i. I)er var tles-
ude et storl leskur med benke.
Endvidere var der en lukket gdrd,
med nogle skure-
Iller torsdag kom en mand med
sin lirekasse, han spillede og sang

for os, og lederen gav ham lidt
penge. Hun digtede ogsA en sdt1g,
som yi sd til gengeld sang for

Her er den sang, somli.k. ,Egidius
slcrev, og som vi sang om torsda-
gen:
Hrer eneste torsdag morgen,
sd kommer der nede i gdrden,
e n lirum- larum- Las s ema nd,
der spiller met' end jire kan.
Lirum-larum-Lasse,
spiller pd lirekasse.
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Abningstider:
Mandag
Tirsdag
Fredag

15.00 -  19.00
12.00 -  16.00
12.00 - r 5.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillin ger

Abent Lardag og sondag
13.00- 16.00

Kastrupgirdssamlingen

"4\t/tpAg0nog*"
&

"Kastrup Glas"
Abent l lrsdag trt sondag

14.00- 17.00
Onsdag tillige
14.00-20.00


