
LOKALHISTORIE:
Jørgen Grandt fortæl-
ler om, hvordan børn
fik tiden til at gå med
leg for nogle årtier si-
den.

AF JØRGEN GRANDT

På kantstenen foran en gade-
dør sidder to drenge og redder
en sømand: De flækker asken
af en tændstik imellem deres
fugtige tommefingre. Den ene
sorte stribe går lidt i stykker.
Foran den kridttegnede fir-
kant på gavlen står en dreng
på mål. Ude fra fliserne skiftes
tre andre til at skyde straffe
med en grå lærredsfodbold.
En af dem har taget sko og
strømper af, for man kan ikke
krølle eller score med træsko
på.

Vi er i Eliasgade. Gavlen er
Trægården, men kunne sådan
set lige så godt være en gavl
ved Glommensgade, Brigade-
vej, Messinavej eller Augusta-
gade. Om sommeren i godt
vejr foregår næsten alle lege
udendørs. Mellem Trægården
og Nyrnberggade spiller unger
fra Bremergården og Eriksgård
stikbold. I går spillede de
rundbold. De bruger to fa-
stelavnskøller og en beskidt
tennisbold. 

Det er maj eller august, og
året er vel 1950. Henne om
hjørnet - lidt fra hvor to
drenge er i færd med at
skrælle et cykelstyr - sjipper
nogle piger, så kjolerne flyver
omkring de tynde, tynde ben.
Nogle leger snoreleg med
vugge og eiffeltårn. Nogle sid-
der på jorden og spiller terre,
mens en står ved siden af med

sin yoyo. To af os kan kaste en
af tennisboldene ovre fra
Kløvermarken helt op over ta-
get og om i gården. Nogen
gange lander boldene oppe i
tagrenden eller på Rosenagers
altan på 4. sal.

På jordstykket ved Jena-
gade spiller vi tit land med
lommeknive og spejderdolke.
Ved siden af har pigerne teg-
net hinkeruder og deles om en
slidt hoppestav. To andre pi-
ger står på hver sin side ad en
gadedør og kaster deres røde
og grønne gummibolde op ad

facaden, mens de tæller i takt:
Odense - Bogense - Middelfart
- Bum! - Assens - Fåborg -
Svendborg - Bum! Nogle andre
er i gang med at lege skjul. 

Pusterør med ærter
Somme tider leger vi ettagfat
på tørrepladsen, andre gange
kæmper vi om at blive bord-
konge ved at skubbe udfor-
drerne ned fra bordet midt i
sandkassen på legepladsen. På
en bænk sidder nogle piger og
bytter glansbilleder, mens en
står og tripper for at vise dem

sin nyeste dukke og seks ser-
vietter. Vi har pusterør og
stenhårde gule ærter, de mo-
digste skyder med slangebøs-
ser, og en har fundet et par ka-
stepile med plasticfjer i en af
skraldebøtterne. Når vi finder
kasserede cykelslanger, klip-
per vi dem i tynde skiver og
bruger gummiringene til at
lave massive bolde af. Hvis vi
slår dem hårdt ned i jorden,
kan de hoppe næsten op til 2.
sal.

Vi er vilde med hønseringe.
En har i tusindvis, også due-
ringe, i lange tykke kæder,
men hans nabo arbejder jo
også på Celludan. Vi triller

også med kulørte glaskugler
og kaster med janter. Ude på
kørebanen leger vi det, som
vores forældre legede: Torner-
ose og Bro Bro Brille. Dem der
ikke er med sidder på kanten
af fortovet og skriver num-
merplader, når en bil kommer
gennem gaden. Postbuddet på
sin Nimbus skyder vi efter
med vores knaldhætterevol-
vere.

Når det regner, bygger vi
huler på lofterne eller slås
nede i kældrene. I lejlighe-
derne har vi brandstationer,
bondegårde, zoologiske haver,
dukkehuse, købmandsbutik-
ker, postkontorer, Fort West

og indianere, bobspil, soldater,
Mekano, cowboydere, Tekno-
biler. Vi læser tegneserier og
hører børnetime, leger med
påklædningsdukker, spiller
billed- og tallotteri, Ludo og
Matador, Gris og Sorteper og
Skibet er ladet med. I decem-
ber hjælper vi Mor med at
ælte dej og vride klejner. Ben-
nys far arbejder, der hvor de
trykker Anders And & Co. Til
sidst kan vi de første årgange
udenad.

En fej hund
Pludselig er det vinter, og det
sner. Meget, dejlig meget,
masser af sne. Snemænd med
koner skyder i vejret og udsty-
res med kost under armen, en
gulerod i hovedet og en på
kroppen, et par halve æbler og
et stykke koks fuldender ana-
tomien. 

I det ene hjørne af tørre-
pladsen har de store bygget en
rigtig snehule. Den får vi lov at
kravle ind i på skift, hvis vi
selv medbringer en stump ste-
arinlys til at lyse op. 

En dag rammer en af de
store drenge med en hård sne-
bold en mand på cykel i nak-
ken, men hverken kasteren el-
ler vi andre tør fortælle man-
den, hvem synderen er. 

Den dag i dag synes jeg, at
den store dreng var en lille fej
hund. Jeg ved ikke, om han
skammede sig.
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Hva’ sku’ vi lege?

Sandkassen med betonkrans og træbord i Græsvænget cirka 1943. Det var her vi legede ‘bordkonge’. (Billedet tilhører Pia
Even Hansen).

Nogle få (!) af ungerne fra Nyrnberggården ca. 1948. Jørgen Grandt er drengen med seler,
nr. 2 fra højre i midterrækken, stående imellem Lonnie og Benny. (Ukendt fotograf).

TELEGRAMMER

LLOOKKAALL--
AARRKKIIVVEETT
JØRGEN GRANDT SKRIVER OM
AMAGERS GAMLE RØDDER

VÆRLØSE GARDEN skal nok lykkes med at for-
skønne optoget, når Dragør Borgerlige Skyttelag på
søndag marcherer mod den årlige fugleskydning.
Foto: Værløse Garden.

DRAGØR: En gammel og lettere besynderlig idrætsgren
føres på søndag ud i livet hos Dragør Borgerlige Skyttelag,
nemlig fugleskydning, der formentlig er opfundet i
Frankrig engang i 1200-tallet og allerede i 1300-tallet
nåede til Danmark. Før i tiden skulle fugleskydningsel-
skaberne tjene til at fremme forsvarsviljen og -evnen hos
borgerne. I dag handler det mest om socialt samvær for
bedsteborgerne.

På søndag klokken 9.00 kan skydebrødrene ses mar-
chere gennem Dragør by til Dragør Fort i selskab med in-
gen ringere end Værløse Garden, efter årets fuglekonge
Kurt Christiansen og hans dronning Tove først er blevet
hyldet i Kongens Have - det vil sige Kurt Christiansens
have på D.B. Dirchsens Allé.

Selve skydningen, hvis mål er en fugl af træ, foregår på
Dragør Fort, og er lige som skyttefrokosten på Strandho-
tellet og dronningefrokosten i Beghuset et lukket selskab.
Men man forventer, at fuglen falder omkring ved 16-ti-
den og statsminister (!) Gunnar A. Jensen kan udråbe en
ny kronprins. /haj

Skydebrødre lader geværet


