
Østen for solen 
Vesten for månen…
Historien om en tilgængelig
legeplads i København
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Der var engang en fattig husmand, som havde hytten fuld af børn, men ikke stort at give dem, hverken af

mad eller klæder. Kønne var de alle, men allerkønnest var den yngste datter, der var så dejlig, at der ikke

var nogen ende på det.

En torsdag aften sent på høsten var det et stygt vejr. Det var fælt mørkt, og det regnede og blæste, så

det knagede i væggene. De sad alle omkring ildstedet og havde hver deres at sysle med. Ret som det

var, bankede det tre gange på ruden. Manden gik ud for at se, hvad der var på færde, og da han  åbnede

døren, stod der en kæmpestor, hvid isbjørn. 

Godaften, du! Sagde bjørnen. Godaften! Sagde manden.

Østen for solen og vesten for månen har været inspirationskilde til udformningen af legepladsen på

Sundbyøster Plads i København. Eventyret handler om en prins, der er forvandlet til en stor isbjørn og

om den fattige pige, der begiver sig ud på en farefuld rejse, hvor hun må så grueligt meget igennem, før

hun kan frelse prinsen. På sin vej møder hun en række eventyrlige figurer.

Den 4.000 m2 store legeplads ligger på Sundbyøster Plads på Amagerbrogade mellem Parmagade og

Smyrnavej.

(Østen for solen og vesten for månen af Asbjørnsen og Moe.

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S 1987, side 163)

»

«
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Legepladsen på Sundbyøster Plads er Københavns

Kommunes pilotprojekt på en tilgængelig legeplads. 

I samarbejde med dygtige kunsthåndværkere, der har

tryllet granitsten og træstammer om til eventyrfigurer

og spændende legeredskaber, er der skabt en unik

legeplads for børn i alle aldre og uanset et evt. handi-

cap. Legepladsen er et sted, hvor man møder andre

børn og voksne og kan få gode, sociale oplevelser.

Samtidig virker udformningen befordrende på børns

motoriske udvikling. 

Der er snoede stier op og ned ad bakker. Der er

broen og en særlig bevægelsesrute, hvor man kan

klatre, kravle og hoppe fra det ene sted til det næste.

Eller hvor man kan mave sig rundt. Det er ikke alle

stierne, som er lige nemme at komme op og ned ad.

Der skal være valgmuligheder og mulighed for nye

udfordringer.

Det er vigtigt for børn i kørestol at kunne komme op

og få det fulde udsyn over omgivelserne. Det er ikke

sjovt, hvis man altid skal opleve, at man er den, der

bliver kigget ned på. Og det er vigtigt for alle men-

nesker ind i mellem at føle, at man har overblik. 

Selv om legepladsen er særligt gennemtænkt i for-

hold til børn, der har forskellige fysiske handicaps,

giver den også ikke-handicappede børn rige mulig-

heder for at udfolde sig. Meget af legeudstyret kan

anvendes på flere måder og har indbygget forskellige

sværhedsgrader.

LEGEPLADSENSUNDBYØSTER PLADS
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Gummibelægning

Labyrint

Bevægelsesruten består af en balancelaby-

rint, klatreruller, styltestolper og et klatrestativ,

hvor børn alene eller med en hjælper ved hånden

kan balancere over en længere strækning. Der er

lagt op til fangelege og jorden-er-giftig. Falder

man ned fra balancelabyrinten, lander man blødt i

et hav af duftende krydderurter. I klatrerullerne

kan man komme i nærkontakt med det blødt og

behageligt rundede træ. Man kan kravle under og

dukke op til overfladen igen. Eller bare ligge der

og sanse materialerne. Styltestolperne er hævet

over jorden. Man mærker stolpen mod maven, når

man klamrer sig til den. Klatrestativet er tilsynela-

dende uoverskueligt, men når man først indtager

det, opdager man sammenhængen med resten af

ruten og ved at fortsætte over til kantstenen, kan

man faktisk komme hele vejen rundt til udgangs-

punktet. På sin vej ad bevægelsesruten støder

man på en række taktile oplevelser og får styrket

kroppens muskulatur samt finmotorikken. Man 

griber og slipper igen, afpasser fodfæstet og

betræder overfladerne. Man strækker og bøjer

ben og arme. Oplevelser af materialenærhed,

dufte og farver karakteriserer ruten.

Rutschebane

Gynger & 
gummibelægning

Boldbur

Maskerne
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Slottet

Bakkerne 

Bevægelsesruten

Gynger & gummibelægning

Scene & følesten

Kolbøttestang
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Eventyrfigurerne 

Godt for øjet, godt for hånden og derfor

ånden. Isbjørnen og den fattige pige er

hovedpersonerne i eventyret Østen for solen

og vesten for månen. De er at finde på lege-

pladsen sammen med de mange andre figu-

rer: den grimme prinsesse og den grimme

dronning  med alenlange næser, som er 

blevet til en kolbøttestang, de tre heste,

troldkonerne og de fire vinde. Figurerne kan

man kigge på, røre ved, bestige eller blive

løftet op på, kravle på, slå kolbøtter på eller

bare blive indtaget af.

Følesten

En halvkreds af smukke kampesten har

været forbi stenhuggeren, som har sat sjove

spor, der både kan ses og mærkes.

Maskerne

Man kan lege borte-borte-tit-tit eller ekspe-

rimentere med sin identitet bag troldemas-

ken og den lystige og den tragiske maske.  

Bakkerne 

Under bakkerne skjuler sig to gamle

dækningsgrave. De er direkte årsag til det

kuperede terræn, og at det har været muligt

at bygge broen og de slyngede stier. Stierne

har forskellige hældningsgrader, som giver

børn forskellige fysiske udfordringer. Kan

man ikke komme op og ned af den stejleste

sti, må man vælge den lidt mindre stejle. 

Der er kanter langs stierne, som forhindrer

kørestolsbrugere og blinde i at komme på

»afveje«.

Slottet

De runde reposer er 340 cm i diameter og

brede nok til at børn i kørestole kan færdes

og vende rundt på trædækket. For de mere

fysisk stærke børn, er der forskellige mulig-

heder for at kravle op og ned og ud og rundt

på slottet. 

Gummibelægning

Stierne er enten asfalterede eller beklædt

med SKANFALL® , der er et certificeret 

faldunderlag af gummi, som støbes på 

stedet i to lag. Nederst udlægges et tykt,

blødt lag bestående af granulater fra gamle

bildæk, der på stedet bliver blandet med lim.

Øverst udlægges et tyndere, slidstærkt lag

af gennemfarvede, syntetiske gummigranu-

later. Det findes i mange forskellige farver

og kan støbes ud på stort set alle faste

underlag, som asfalt, beton, belægningssten

eller velafrettet stabilgrus. Det anbefales, 

at arealet kantes med fliser, kantsten, gra-

nitsten eller træ. Formen på faldunderlaget

kan være firkantet, trekantet, rundt eller

amøbeformet.  Det kan også støbes ud på

skråninger, bakker eller fordybninger, hvor

hældningen højst må være 30 grader. Det 

er muligt at færdes i kørestol på denne type

faldunderlag.

Gynger

Med et faldunderlag af gummi, er det også

muligt for en kørestol at komme helt tæt på

gyngerne. Der er foruden de traditionelle

gynger en gynge med sikkerhedssele, som

børnene kan spændes fast i og en fuglere-

degynge, hvor børn kan ligge ned og blive

gynget, eller hvor mange børn på én gang

kan gynge sammen.

Rutschebanen er placeret, så man nemt kan

komme til den med en kørestol - både ved

dens udgangspunkt foroven, og der hvor

den ender forneden! 

Planter

Der er valgt træer, buske og stauder udfra

dufte, strukturer, årstidsvariation og robust-

hed. Blandt andet clematis, vildvin, sommer-

fuglebusk, kornel, ribs, solbær, elefantgræs,

rosmarinpil, høstanemone, skovjordbær,

mynte, citrontimian og merian.

Scenen

Den lille amfiscene lægger op til, at der kan

arrangeres teater m.v. på legepladsen. Børn

i kørestol har adgang til tilskuerpladserne

øverst såvel som nederst.

Labyrinten

På asfalten er malet en labyrint, som det er

sjov at løbe rundt i. Bredden på stierne er

stor nok til, at kørestole også kan køre rundt

og »fare vild«.

2524 brochure legeplads  02/12/03  8:30  Side 6



7

Det er vigtigt på en tilgængelig legeplads, at stier og

belægninger ikke er stejlere end at en kørestol kan

komme frem uden fare for at rulle baglæns eller køre

ud og sidde fast i blød bund. Det sidste kan forhindres

af kanter langs alle stier, som samtidig kan virke som

ledelinier for blinde. Asfaltstien, der slynger sig rundt

over det hele, kan bruges til små cykler og gokarts,

manuelle kørestole og el-kørestole. 

Legeudstyret har flere anvendelsesmuligheder og har

forskellige sværhedsgrader indbygget. Det kan bruges

af børn og unge med forskellige typer af handicap. 

Der er mange forskellige sanseindtryk i form af flotte

farver, smukke planter og dejlige naturmaterialer, man

kan se på og røre ved. I udarbejdelsen af figurerne og

det øvrige legepladsudstyr er der lagt vægt på gode,

solide materialer, der er fantasifuldt bearbejdet af

kunstnergruppen Arabesk og billedkunstner Ebbe Laurs

Sørensen.
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Nationalkomiteen for Handicapåret 2003 har støttet

udgivelsen af denne publikation, som er sendt ud til

alle kommuner i Danmark til inspiration og med en

opfordring til, at der tænkes tilgængelighed ind i alle

nye legepladser overalt i landet.

Publikationen findes på www.vejpark.kk.dk

Bygherre: Vej & Park

Landskabsarkitekt Stine Cecilie Brink

Projektudvikling: Helle Nebelong

Projektledelse: Susanne Unn Weihe

I samarbejde med kunstnergruppen 

Arabesk v/Dagmar og Erik Rytter og 

billedkunstner Ebbe Laurs Sørensen

Endvidere tak til…

Nationalkomiteen for Handicapåret 2003

Friluftsskolen

Sundby Lokalråd

Sundbyøster Skole

Børnehaven på Smyrnavej 

– samt en lang række personer, der i kraft af deres

specialviden om børn med handicap har bidraget

December 2003
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KØBENHAVNS KOMMUNE
Bygge- og Teknikforvaltningen
Vej & Park

Njalsgade 13
2300 København S
Telefon: 33 66 35 00
Telefax: 33 66 71 06
E-mail: vejpark@btf.kk.dk
www.kk.dk
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