
AKTIONSLEGEPLADSEN 

 

Jan Gehl og forældregruppen blev enige om at danne 

en støttegruppe bestående af arkitekter, psykologer, 

pædagoger og studerende fra kunstakademiets  

arkitektskole  

 

Sammen med kunstneren Palle Nielsen, tegnede,  

designede og byggede støtte– og forældregruppen alle 

legepladsens konstruktioner 

 

Materialerne blev enten leveret gratis eller til billige 

priser og betalt af støtte– og forældregruppen selv. 

 

Legepladsen skulle placeres på sydsiden mellem første 

og andet højhus 

 

Aktionslegepladsen skulle være en overraskelse og 

derfor blev alle konstruktionerne bygget på forhånd 

på campingpladsen, der lå på den anden side af Glad-

saxevej  

 

På én dag skulle legepladsen samles på sydsiden: det 

blev lørdag den 26. april 1969 fra kl. 4 om morgenen 

til mørkets frembrud 

 

Straks efter opførelsen af Høje Gladsaxe var der diskussioner af udemiljøet  

omkring bygningerne, om der overhovedet var skabt plads til, at man kunne lære 

sine naboer at kende  - det blev diskuteret i alt fra beboerblade til BT, Informati-

on og Politiken. Men især arkitekten Jan Gehl kritiserede området i sin  

anmeldelse ”Vore fædre i det Høje” i Havekunst fra 1967. 

I november 1968 blev en gruppe forældre godt trætte af de ringe udeområder. De 

var blevet lovet flere legepladser, og de havde ventet på dem i seks år!  

Forældregruppen var klar til at tage affære.  

De ville bygge og opføre en legeplads, men de anede hverken hvor eller hvordan 

de skulle starte - derfor kontaktede de arkitekten Jan Gehl, der tidligere havde 

kritiseret Høje Gladsaxes udeområder.  

- Beboerne tog affære 

Stemningsskitse fra dagen for  

aktionslegepladsen 

Tegningen blev brugt på en løbesed-

del man delte ud, for at få flere  

beboere til at komme og hjælpe på 

dagen den 26. april 1969 

Det var en festdag!  

Med teater, snobrød, musik og det fæl-

lesskab som beboerne havde savnet si-

den indflytningen. 

 

Aktionslegepladsen blev startskuddet 

til større et sammenhold og engagement  

hos beboerne.  


