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”Fredag den 14. august 1964 åbnede Rødovre Byggelegeplads og 
børnene var sat i stævne kl. 14 foran Irmagrunden på Fjeldham-
mervej nr. 30. Og børn, der alle ønskede sig en af de i alt 55 byg-
gegrunde, var der nok af.  Det første barn mødte op allerede kl. 
9.30 for at være sikker på at få en af de eftertragtede grunde 
og kl. 13.30 var der en skov af cykler og forventningsfulde børn.  
Det blev hurtigt tydeligt at der måtte være mindst 4 børn på 
hver grund for at få antallet af grunde til at slå til. Med stadsar-
kitekt Børge T. Lorentzen i spidsen åbnedes porten kl. 14 til byg-
gelegepladsen og børnene var elle-vilde og ideen var helt i over-
ensstemmelse med børnenes ønsker.” 
Sådan stod der i en lokal avis for 50 år siden og mange børn, for-
ældre, personaler og andet gode folk har siden nydt godt af det 
kreative og skønne børneliv, der altid er og har været en del af 
byggeren. Og ligesom dengang er det stadigvæk ud fra børnenes 
ønsker og perspektiv, at medarbejderne skaber rammerne for en 
spændende og udfordrende hverdag for børnene, hvor det er 
børnenes egen virkelyst og fantasi, der stor udstrækning sætter 
dagsordenen. Hvor børn får mulighed for at udvikle sig i et stort 
fællesskab i det tempo og med de individuelle egenskaber hver 
enkelt har.  
Byggerkulturen som er skabt af personale, børn og forældre 
samt andre ildsjæle i fællesskab og er det fundament som byg-
ger på respekt for fællesskabet og plads til den enkelte. Alene 
ordet bygge– lege- plads fortæller meget om det der er vigtigt: 
nemlig at her bygger vi i fællesskab børns kompetencer og selv-
stændighed op igennem den selvorganiserede leg og hvor der er 
højt til loftet og plads til alle. Det er jo blandt andet det, der 
gør det så fantastisk at være en del af Rødovre Byggelegeplads. 
        John Sommerset (leder) 

Forord 



4 Program 

 Dagplejere, vuggestuer, børnehaver og sfo’er. 

 ( 10.00 -13.00 ) 

  
  Hoppeborgen åbner ( ind til kl 15.00 ) 
  Gratis popcorn og saft til alle ( ind til kl 16.00 ) 
  Klovnen Joey underholder kl. 10.30 
  Diverse underholdning rundt på byggeren 
  Snobrød og indianer maling af alle børn  
 

 Officiel reception  

 ( 13.00 -16.00 ) 

  
  Prøv kræfter med den 8 meter høje klatrevæg 
  Byggerens MGP deltagere TOP 3 optræder  
  50 meter lagkage på hovedgaden 
  50 års bygger-løb/quiz (Vind flotte præmier) 
  Se gamle billeder og film i huset. 
  Kaffe, te, frugt samt lidt sødt til ganen. 

 
 Jubilæumsfest (Kræver køb af billet) 

 ( 18.00 - 01.00 ) 

  Kæmpe bygger-buffet med salater m.m. 
  Helstegt bygger-gris, grillede oksestege, kalkun og pølser. 
  Underholdning fra den store scene 
  Barpriser: 50kr ( 2 x fadøl | 4 x sodavand | 3 x glas vin ) 
  Børnene sælger is, popcorn og slush-ice 
  Veloplagt live band spiller op til dans. 
  DJ Martin spiller opt til spisning 
 



5 Plakat 

 

 
Sjov og underholdning 

for børn og barnlige sjæle 
dagen igennem, vi starter 

med spas kl 10.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dagen igennem vil der være  
underholdning og musik fra scenen, 

hvor folk med tilknytning til byggeren 
vil tale, optræde og spille. 

Dagen afsluttes med  
spisning, dans, musik og råhygge på 

verdens bedste bygger til ud 
på de sene timer. 

 
Jubilæumsfesten kræver madbillet 

OFFICIEL RECEPTION FRA KLOKKEN 13.00 TIL 16.00 

JUBILÆRUMSFEST FRA KLOKKEN 18.00 TIL 01.00 
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8 Historien 

Rødovre Byggelegeplads åbnede i 1964, efter et initiativ af den 
daværende stadsarkitekt Børge Lorentzen. 
Han havde set behovet for bedre legemuligheder for børnene i 
de mange nye sociale boligbyggerier, der skød op. Der manglede 
et sted hvor aktive piger og drenge kunne udfolde sig kreativt i 
kontakt med Jord - Vand - Ild & Luft. 
 
I takt med at der blev etableret byggepladser til de mange nye 
boliger der skulle bygges, gennembrød børnene hegnene omkring 
pladserne og lånte materialer, de skulle bruge til at bygge huler i 
jorden og i træerne. Stadsarkitekten indgik derfor aftaler med 
de forskellige entreprenører, at de gav børnene nogle brædder 
og søm, så de kunne komme i gang med at bygge huse. Og det var 
i lyset heraf at Byggeren så dagens lys 14.8.1964.  
 
I 3 år boede Byggeren på Fjeldhammervej nr. 30 på jord lånt af 
Irma. I 1967 skulle Irma bruge sin jord, og 10. maj flyttede byg-
gerbørnene deres dyr, huse, ind på Nyholms Allé 49 på en 7.700 
m2 dejlig jomfruelig jord med den daværende leder Esther Ras-
mussen, og borgmesteren i spidsen,  
  
På flyttedagen sås Esther Rasmussen med et langt følge af børn, 
dyr, kaninbure og legehuse i et fantastisk optog.  
Begivenheden blev nøje fulgt af forældre og byens bedsteborge-
re og filmet til en dokumentarfilm, der senere kunne lejes på 
Statens filmcentral. 
 
I 1980 begyndte der at ske ting og sager. Først fik vi den "nye 
jord" som ligger bag ved huset, så vi nu har ca. 15.000 m2 at bol-
te os på. 



9 Indendørs 

Vores indendørs areal var 313 m2 til de mange børn, voksne, ge-
der og værktøj. 
 
Det var trangt, så i 1981 begyndte om- og til- bygning af vores 
hus. Den 26.2.1982 havde vi rejsegilde og endelig 3.9.1982 kunne 
vi tage vores pragtfulde hus i brug.  
 
Løbende har vi udvidet byggerens aktivitetsmuligheder for bør-
nene, når behovet opstod. Vi har med RBV og forældrenes hjælp 
fået bygget (fod)boldbane, den store carport, trampolin, heste-
fold, ridesti, cykelbane, soppebassin, Multihallen i august 2002 og 
sidst har vi indviet den nye hestestald i 2009. 
  
Indendørs.  
Udvidelsen af indendørsarealet med fællesareal og forskellige 
værksteder skabte nogle nye muligheder. Børnene kan sammen en 
voksen tilberede forskellige ernæringsrigtige bagværk og andre 
små retter og opleve glæden ved selv at lave maden og få kend-
skab til lettere madlavning. Det tilstræbes altid at børnene bli-
ver medinddraget i de forskellige køkkenaktiviteter, lige fra at 
lave sin egen byggerbolle, en kanelsnegl, lære om køkkenhygiejne 
og til at tømme opvaskemaskinen.  
 
Vores nye indendørsareal betød 
også at der var plads til at spille 
diverse brætspil sammen med 
kammeraterne, samt at afholde 
forskellige indendørsarrange-
menter. 
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12 Udendørs 

Når du træder ind på Byggeren er det som at bevæge dig ind i 
en lille by og en tidslommer, hvor du bliver mødt af en tilsynela-
dende ustruktureret samling af træhuse og kaninbuer i forskelli-
ge former og farver. En blanding af fristaden Christiania og en 
kolonihaveforening. Men strukturen er der.  
 
Alle børn får tildelt en lille grund, som de oftest deler sammen 
med andre børn, hvor de selv planlægger, hvad der skal bygges. 
De fleste børn begynder deres byggeaktivitet med at bygge et 
kaninbur. Mange af børnene er stadig optaget af at bygge og det 
fortsætter for manges vedkommende hele deres byggerliv, hvor 
huse og kaninbuer ændre form, farve eller udbygges med terras-
ser og 1. sal. Senere bygges der måske løbegård til deres kaniner 
og større eller mindre huse til deres høns. 
 
Udelivet på Byggeren er der meget af og bålpladsen et naturligt 
og vigtigt samlingssted. Ved bålpladsen er der opført en jernal-
derlandsby, hvor der er hyggeligt samvær i forbindelse med de 
mange forskellige lærerige værksteder med smedning, pileflet, 
bagning og madlavning og andre bålaktiviteter. Og på en frostdag 
er bålet på bålpladsen med snobrød eller æbleskiver et dejligt 
sted at få varmet de kolde fingere og tæer. 



13 Heste / dyr 

Rødovre Byggelegeplads er 
kendt for, som en af de før-
ste i landet, at have mange 
dyr på en legeplads. Ud over 
de store dyr som heste, ge-
der, grise, har børnene selv 
dyr (høns, kaniner, ørkenrot-
ter og tropefugle, på de små 
parceller de har fået til-
delt). Således er der aktivitet 
på området hele året, med 
byggeri og pasning af dyr.  
 
Og der er rigtig mange dyr på 
byggeren og der har igennem 
tiden været endnu flere for-
skellige bl.a. har vi også haft 
både påfugle, gæs, kalkuner og 
ænder, ud over dem vi har nu. 
En lille zoologisk have for de 
mange besøgende småbørnsin-
stitutioner der ofte kommer 
forbi. 
 
Hestene er en stor aktivitet 
på Rødovre Byggelegeplads. En stor gruppe børn, hovedsaligt 
piger, er dagligt optaget af pasning og pleje af hestene. Bør-
nene har løbende mulighed for få undervisning i ridning af 
dygtige pædagoger med speciel viden om hesteriet. 
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16 Pædagogikken 

Pædagogikken på Rødovre Byggelegeplads var fra begyndelsen 
præget af den strukturerede pædagogik, der på det tidspunkt 
var trenden i fritidspædagogikken. I dag bygger pædagogikken 
på en samværs form, med en høj grad af ligeværd mellem børn, 
voksne, store og små børn, drenge og piger. Den store alders-
spredning i børnegruppen, 7-18 år, er meget vigtig. Der vil altid 
være en af de store til at vise vejen og hjælpe og måske en til at 
se op til. De store børn og unge bliver vigtige som positive kultur-
bærere i forhold byggerens normer og værdier.  
 
Tidligere talte man om, at børnene på en byggelegeplads, skulle 
have mulighed for at lege med ILD, JORD, VAND OG LUFT.  
Disse elementer er stadig aktuelle, men efterhånden som nye be-
hov har vist sig, er sporten blevet fast hverdag på Rødovre Byg-
gelegeplads. Her benyttes bl.a. asfaltbanen som blev etableret i 
af 80´erne, der ud over at blive brugt til fodbold, tennis, også 
bruges til rullehockey og ishockeybane om vinteren. Leg og bevæ-
gelse har altid fyldt meget på Byggeren på samme måde som både 
den anerkendende og inkluderende tankegang.  
  
”Skrammelogien” eller ideen med  genanvendelse af de mange kas-
serede byggematerialer eksisterer stadig i bedste velgående. 
Ting bliver genbrugt på byggeren og får et andet liv gennem bør-
nenes fantasi og kreativitet støttet op personale. Og måske med 
inspiration fra en kendt afdød Rødovrekunstner, Heerup, der var 
en  der skabte mange sjove og anderledes installationer. Gen-
brugstanken og bæredygtighed har ført til solceller på taget.. 
 



17 Kommunen / byggeren 

 Antal medlemmer og andre brugere 
Der er tilmeldt i alt 230 børn i alderen 7 til 18 år på Rødovre Byg-
gelegeplads. Derudover bliver institutionen dagligt brugt af bebo-
ere, skoler, dagplejere og institutioner i nærområdet. 
Ideen med at åbne institutionen ud mod det øvrige samfund, be-
virker at børnene på Rødovre Byggelegeplads er meget åbne over 
for legepladsens gæster, som de stolte af, og med stor eksperti-
se, viser hvad “Byggeren” har at byde på. 
 
Der er tre byggelegepladser i Rødovre Kommune. To kommunale og 
en selvejende. Rødovre Byggelegeplads er selvejende, mens Rønne-
holm Byggelegeplads og Broparkens Byggelegeplads er kommunale. 
 
På byggeren samarbejder vi både på det faglig niveau og på tværs 
af fag grupper og andre interessenter i kommunen. Også uden for 
kommunens grænser har vi i dag, som byggeren altid har haft, et 
godt samarbejde med fx.  håndværksskoler og erhvervsvirksom-
heder. 
 
Kun ved at udnytte de mange kontakter rundt omkring, har  vi på 
byggeren formået af holde prisen på fx. byggeaktiviteter nede så 
alle har haft råd til at være byggerbarn. 
 
Uden dette tætte netværk ville 
byggeren nok ikke ha’ være her, 
den dag i dag. Så en stor tak til 
alle de mange der har bidraget 
til byggerens eksistens. 
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Formål – nu som før. 
 
Nu som før, er et af Byggerens formål, at få "bybarnet" i kon-
takt med de 4 elementer: Jord - Vand - Ild & Luft.  
 
Værestedet hvor barnet får mulighed for at udvikle sin kreati-
vitet, få sat skub i fantasien bruge sine intellektuelle evner og 
få udfordret sin fysiske formåen. Byggeren har som den første 
i verden givet børnene et stort fast dyrehold, hvor barnet kan 
lære at forholde sig til nogle af livets store spørgsmål som liv, 
død, ansvar og etik. Institutions formål er i samarbejde med 
forældrene at medvirke til at børnene bliver: Harmoniske - An-
svarsbevidste og Tolerante. 

Byggerens formål 



21 Byggeren… fordi... 

Byggeren er nødvendig fordi den også tilbyder: 
 
• Rummelighed, hvor børn kan havde aktiviteter på kryds og 

tværs af interesser og køn. 
 
• Aldersspredning, hvor børn oplever sig selv i samspil i en 

aldersgruppe som spænder fra 8 - 18 år. 
 
• Plads til den enkelte, hvor børn kan lære forskelligheder, 

tolerere disse og accepterer hinandens behov. 
 
• Iværksætterånd, hvor børn kan afprøve sig selv i forhold 

til kreativitet, fantasi og byggeri. 
 
• Dyrehold, hvor børn kan/skal tage ansvar for eget dyre-

hold, pasning, trivsel, liv og død. 
 
• Helhed, hvor børn kan modnes i kendte og trygge rammer 

frem til de bliver 18 år. 
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24 Rødovre byggers venner 

 
Byggeren havde ligget på den nuværen-
de grund i lidt over 2 år da en støtte-
forening blev stiftet 13. november 1969. 
Her tæt på 45 år senere er RBV stadig 
meget levende - ligesom den institution 
som foreningen er tilknyttet. 
 
Vores alle sammes Bygger, har i sine første 50 år, været en 
institution med fuld fart på; stedet hvor alle aldersgrupper 
mødes i dejligt samvær, og åndehullet hvor børn, forældre, 
RBV'er og pædagoger altid er parate til at give en hånd til for-
sat glæde og udvikling. 
 
RBV, som er et miks af forældre, venner, gamle byggerbørn og 
andre godt- folk, opstod fordi Byggeren havde brug for prakti-
ske hænder og penge. Det viste sig at være en særdeles leve-
dygtig forening, som efter næsten 45 år, er en særdeles aktiv, 
kreativ og levedygtig støtteforening. 
 
RBV har sammen med Byggeren været med til skabe mange ak-
tiviteter, hvor nogle kommer igen år efter år, og andre bliver 
skiftet ud med nye tiltag til glæde for børn - forældre - per-
sonale. 
 
2 rigtige store traditioner skal fremhæves. 
Det er de i Rødovre "verdenskendte" Sank Hans- & Julemarke-
der. Disse markeder trækker hvert år store dele af Rødovres 
borgere ned på Byggeren for at hygge sig og være sammen.  
 



25 … også kaldet RBV 

Disse arrangementer er med til at give ekstra "glasur på kagen" 
i Byggerens hverdag. RBV er bare sådan en forening, som vi på 
Byggeren kunne ønske at alle andre havde. 
 
RBV ledes af en bestyrelse (heraf 2 fra Personale-gruppen), 
hvor der hele tiden søges at sikre kontinuitet i sammensætnin-
gen af både tidligere og nuværende forældre - men med en 
overvægt på nuværende forældre. 
 
Kontinuiteten sikre ikke alene at de stolte Rødovre traditioner, 
som Sankt Hans- & Julemarked bevares i en tidssvarende form, 
men også, at der hele tiden kommer nye ideer til aktiviteter. 

Hvis du ikke allerede er medlem af Rødovre Byggers Venner 
(RBV) så er det hurtigt og nemt at blive medlem. Kontakt os på 
byggeren så tager vi os af det med det samme.  
 
Det koster 50 kr. pr husstand om året at være medlem så der 
er billigt og så går det hele jo til alle byggerens medlemmer. 
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