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Lek og
spill i
«gamle
dager»
*9
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Spranget er stort fra 1920og 30-årenes spontane lek og
spill utendørs sommer og
vinter til vår tids høyteknolo
giske dataspill og tilrette
lagte aktivitet på arenaer og i
innendørshaller. Men fortsatt
er det liv i de gamle leker.
AV HARRY LAGERT
Jeg gikk i min barndomstid på fire
såkalte folkeskoler, Kjelsås, Tåsen,
Skui og Grefsen. Seiv om vi hadde
frikvarter da som nå, var det viktig å
få noe ut av skoletida. Vi måtte jo
gjøre lekser, men det var etter skole
tid vi «levde livet».
Det med lek og spill begynte na
turligvis før jeg begynte på skolen.
Som 5-åring flyttet jeg sammen med
min familie inn i en leilighet i Kjel
sås bedehus på Mustad-tomta. Her
løp og snufset mange unger omkring,
fra Jenssveengården, Evensengård’n
og Bolin (Haug). Om sommeren var
særlig «ælva» et yndet samlingssted.
Her kunne vi fiske og fange kreps. Vi
lekte sisten på duvende tømmerstokIllustrasjonene i artikkelen er hentet fra mu
seumsarkiver og er ikke fra forfatterens egne
jaktmarker. Guttene som kaster på stikka i en
bakgård, er fotografert av Wilse i 1904.
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ker, og vi badet ved Grønvold og i
Sagadammen (Brekkedammen).
Mellom Kjelsås stasjon og Mu
stadboligene lå det i 1920-åra flere
tømmervelter, som var kommet med
toget fra Hadelandsskauene. Her var
det fint å leke gjemsel i herlig kvae
lukt. Den som sto, prøvde så raskt
som mulig å telle til hundre, med
henda for øya:
Den som ikke har gjemt seg nå,
den skal stå!

Yrende badeliv
i Akerselva
mellom Sand
akerveien og
Maridalsveien i
den såkalte
"Urskogen».
Bildet er tatt
av Inger
Munch ca.
1930.

I tømmervelta lekte vi også «Indianer
og hvit». Jeg husker fremdeles min
farverike fjærpryd som indianerhøv
ding. En eller annen måtte ha ribba
en hana Indianerfilmene gikk
under full pianomusikk på Valhalla
kino i Folkets hus på Kjelsås. Jeg
hadde også på en eller annen måte
hørt om Den siste Mohikaner og
Hjortefot på prærien -.
Vinterstid sto vi på tønnjulker ben
tet fra «Donken», tønneverkstedet på
Mustad. Med tåstropp festet noe bak
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i på tønnestaven sveivet vi ned fra Bo

ligtoppen til Pakkhuset. I denne bak
ken kunne jeg ake med en hjemmela
get sparkstøtting, bøyd til av 3/8”
rundjern. Min bestefar, Hjalmar Her
mansen, var valsemester hos O. Mu
stad & Søn og hadde tilgang på slikt
materiale. I skrapjernshaugen under
magnetkrana kunne jeg finne kasserte
snabel- eller skruskøyter, som var
brukbare til ei skøytesladde. I skrap
jernet fant jeg også deler i kobber og
messing, som jeg solgte til «fille-

kremmem». Pant på tomflasker ble
omsatt til knekk eller karameller i
Kjelsås Landhandleri.
På regnværsdager, eller i perioder
med meslinger eller røde hunder, var
det greit å fordrive tida med bygge
klosser, puslespill, bytte glansbilder,
tegne og farvelegge, eller klippe ut
dukker og klær i papp. Det siste var
kanskje helst en jentelek; jeg hadde
jo to yngre søstre Men det var først
og fremst ute at leken gikk livlig for
seg.
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Elle, melle, deg fortelle,
skipet går, ut i år.
Rygg i rand, to i spann.
Snipp, snapp, snute.
Du er ute
Da familien min flyttet over til ei
dobbeltstue ved Tåsenveien på Kors
voll, fikk jeg nye kamerater og nye
utfordringer. Vi lekte «Hauk og due»
og «Troll og fri med rotta» ved ute
trappa til Førdegården. Vi som var
fri, løp oppover Hansegata, forbi
Trompeterstua og gjemte oss i utedo
er og vedskjul fra Røverborgen til
Øverby. Men så gjaldt det om å fri
dem som var fakka, og da kunne du
havne i rotta sjøl.
Mange av lekene kunne starte med
ei regle for å finne ut hvem som skul
le stå, hoppe først eller være blinde
bokk. En av de mest brukte var:
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Ole, Dole, Doff,
Kinkliane Koff
Kofliane, Birkehane,
Ole, Dole, Doff.
Om sommeren gikk det mest i fot
ballsparking for oss gutta, på Hjør
net, eller aller helst på Havnajordet.
Etter skoletid dro vi over Korsvoll
bråtan mot steingjerdet (svenskemu
ren) for å velge parti. De to beste til å
trikse med ball sto for valget. Den
som fikk steinen i neven, kunne velge
først. I tur og orden tok vi plass bak
våre «kapteiner». Steinen i neven av
gjorde også målvalget. Det var en
fordel å spille i nedoverbakke. Og så
satte vi i gang med ei lefse av en fot
ball. Med Kråka, Brenners, Reiern,
Svala, Zullumann, Lisan og Schau
gutta i aksjon gikk det unna med
skrik og skrål.
Amatørfoto av jenter som «baller» et sted i Oslo

1932.
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Jo, det gikk mye tid til fotballspar
king. Men det var også andre leker å
fordrive tida med i sommerhalvåret.
«Sisten» var en enkel og grei lek.
Den som etter «ellinga» ble valgt til å
fange, løp rundt i flokken til han eller
hun fikk slått en på skuldra og ropt:
«Du har’n!»
Å hoppe Paradis var populært både
for gutter og jenter. Flyver’n ble ris
set opp i gata, og så hinket vi i vei og
sparket en stein fra rute til rute. Hver
ken steinen eller foten måtte berøre
streken. Da var man «ute» og måtte
vente på ny tur. Denne leken er popu
lær den dag i dag.
Det var også andre typer av Para
disen Da kronprins Olav og Mårtha
forlovet seg, hinket ungene mellom
0 og M. Ellers kunne sommeren og
høsten brukes til å sette opp doner
(snarer) for å fange trost på Bråtan og
1 Langmyrskauen. Selvspikka bark
og trebåter kunne seile i bekken fra
Hansemyra til Bekkestua ved Mari
dalsveien.
Om vinteren var det også full akti
vitet rundt om. Vi gravde snøhuler,
formet snømenn og bygde flaskeski
bakker. En «skanse» var fin å skjer
me seg bak når det ble lagt opp til
snøballkrig. Vi baset og formet eng
ler i snøen til neglespretten tok oss.
Det var lite lurt å legge tunga på ei
sparkstøtting-meie -. Vi sklei ned
Jarlsbergbakken til Tåsen skole.
Men først og fremst brukte vi skia,
som var av enkleste slaget (furu
pinner). Jeg laget min egen hoppbak
ke på Heierstujordet, med pers på 4-5
meter. Etter hvert ble det muligheter
til luftigere svev i Svartabakken,
Furua ved Hansemyra, Langmyrbak
ken, Pølen i Maridalen, og Korsvoll
bakken ved Havnajordet.
I 1926, 10 år gammel, kom jeg til
Wøyen guttehjem i Bærum. Blant 80
gutter fordelt på fire avdelinger ble

Harry Lagert er
født i Myrer
veien på Kjel
sås i 1916.
Han har hele
sitt liv vært
aktiv i lokalmil
jøet, bl.a. som
aktiv og leder i
Nydalens Ski
klub. Han
startet i 1979
det lokale his
torielaget. I
1995 ble han
tildelt Oslo
Byes Vels
ærespris «By
patrioten». I
1998 fikk La
gert Kongens
fortjenstmedal
je i gull.

Til høyre:
Også gutter
kunne «slå på
hjul» eller «tril
le jord». Bildet
er tatt i 1938
av Wilse.

det nye og enda flere ting å bruke fri
tida til.
På Skui skole gikk vi bare annen
hver dag, men fridagene ble i en for
holdsvis beskjeden grad brukt til å
vaske trapp, sovesal og 6-seters
utedo. Vi måtte i perioder også trå til
med luking, tynning og høsting på de
store jordbruksområdene som hørte
til Wøyen gård. Ikke alt var bare
morsomt, men å sitte på høylasset,
hoppe og lage huler i høyet, var mere
som en lek å regne.
Om sommeren holdt vi mye til ved
Isi- og Lommedalselva. Vi stupte ma
gaplask og kavet rundt i vannet med
korkbelter, og vi bygde flåter og ka
noer som trakk vann.
Men mest holdt vi til nede på
idrettsplassen, som lå ved saga på
høyre siden av alleen inn til Wøyen
tunet. Her trente vi høydesprang, kast
med ball og løp. Det gjaldt å stå best
mulig rusta til skoleidrettsstevnet på
Kadettangen. Og så var det fotball
sparking da, barbeint eller med turn
sko.
For å bedre «utstyret» samlet vi
inn sløydsaker, som lå på loftet etter
tidligere Wøyengutter. Vi dro opp
over i Lommedalen og solgte vaske
brett, fuglekasser, nøklehengere, ta
buretter og spekefjæler. Jo da, det ble
penger ut av det, og i Sandvika kjøp
te vi fotballlbukser og ei ordentlig
lærkule. Draktskjorter blei det ikke
råd til, men vi klarte oss bra med bar
overkropp, brune som vi var, a la
Mjøndalen -.
I skolegården klinka vi med farve
rike glasskuler og strakk avstanden
mellom tommer’n og lillefinger’n så
godt vi kunne. I gresskanten mot
Ringeriksveien kappa vi «land» med
en tollekniv og var med så lenge vi
hadde et felt å sette foten på. Uten
gymsal ble vi spreke nok med å
hoppe bokk og lengde, og løpe rundt
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når vi slo ball. Lærer’n dreiv oss i
noe han kalte linjegymnastikk
Også på Wøyen ble mye av vinte ren brukt til å hoppe på ski. I skråningen ned fra bestyrerboligen hadde
vi en brukbar treningsbakke. Wøyen
rennet gikk av stabelen i Grana, og
skirennet for alle Bærum-skolene ble
holdt i Amesenga. Her var bakkere
korden ca. 25 meter, noe som krevde
skikkelige planker under beina. Hel
digvis fikk jeg hoppski med tre renner, slik at jeg kunne delta (11. pre
mie som 11-åring).
Andre ting vi kunne bruke fritida
til var «tripp, trapp, tresko» på stab
burstrappa. Her var det også greit å
sitte når vi spilte Firkort, Svarteper,
Hypp og Gnav med Gjøk og Dragon
m.m. Vi hyppet med knapper som
innsats, der uniform- og kåpeknapper
hadde høy verdi. Iblant måtte vi
sprette en billig tøyknapp i under
trøya for å følge med. Vi spilte også
om knapper med en snurrebass i mes
sing som vi kalte Jakop. På seks fla
ter var det inngravert - «Ta en, sett
to, ta alt» -.
På Wøyen ble det dannet guttekor
med ingen ringere enn Arne Eggen
som instruktør. Den senere kjente
komponisten var organist både i Tan
num og Bryn kirke. Øvelsene ble
holdt i blåsalen i Vinkelgården. Om
våren sådde vi blomsterfrø på vår til
delte jordflekk mellom Hurumgården
og Lommedalselva. Vi tæljet selje
fløyter og samlet sevje fra en vårlig
bjerkekvist. Blandet med sukker ble
det en smakfull vårdrikk, syntes vi.
På gråværsdager og mørke vinter
kvelder var det flere muligheter for
§ innespill, som Ludo, Dam og Mølle.
pinnespill iVUllllC'
kunne også iiCil
hen
3§ Loppe- og JJllllltoJJlll
| tes fram fra hyller og skap. Sjakk
g prøvde viA oss1 på med
: alle
i _ de Tvanske7
| ligheter det kunne innebære. Fra uke
§ bladene klippet vi ut sjørøverskip,
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Wilse var utrettehg ute med
fanget7l924g
inn disse unge
damer som
kaster ring.

borger og kirker, som vi limte sammen mec} en blanding av vann og
meL Mekano var °gså et populært
byggesett. Vi brukte også fritida til å
stave oss gjennom guttebøker, «I natt
rømmer vi» av Bernhard Stokke og
Flemmingbøkene. Vi leste med lommelykt under teppet «Norske gutter»
og «Detektivmagasinet».
I 1928 kom jeg «hjem» til Nydalen
som 12-åring. Her ble det nye mulig
muligheter både til lek og organisert idrett.
«Lekeplassen» var Gata, Akerselva
og Lillojordet. Vi badet i Nydammen
(Nydalsdammen), Stilla og i «turbin«turbin
kulpene» fra Nydalens Compagnie til
Spigerverket. I Gata og på Østmojor
Østmojordet spilte vi fotball og vippet pinne.
Når vi slo ball, hendte det at den føyk
40-50 meter fra Dampenhjørnet til
over bedehusgjerdet. Da pilte vi avav
gårde innom rissede «friland» til mål.
Vi slo på hjul fra Gata til Brekke-

I I

,

s. , >

.

krysset med gamle sykkelfelger, eller
vi stavra i vei på stylter opp Aksje
trappa (Nydalens Samvirkelag i Gjer
drums vei 5).
Gjennom alle ungdomsåra hadde
vi for det meste enkelt og selvlaga ut
styr å leke med. Til å vippe pinne var
det greit med to kjepper og to steiner
(helst murstein). En liten ball og ei
skyggelue holdt til Ball-i-hatt. Kasta
vi Kakk, stablet vi tomme fiskeboll
bokser som vi meide ned med en
vedkubbe. Vi hoppet høyde og stav
på Askejordet med en hyssing som
list. Huskene hang rundt om i en
grein i lerketreet ved Solbakken og
på tørkestativ bak Kronborg-gårdene
og Haugen. Det var om å gjøre å
komme lengst når vi hoppet av.
1,2,3 oliven, 4, 5, 6 oliven,
7, 8, 9 oliven, 10 oliven,
Boysmann.

Neste oppslag:
Amatørfoto av
småjenter med
dukkevogner
på tur i en park
i 1924 da Oslo
fortsatt het
Kristiania.
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Jentene var mest opptatt med å leke
med dokker, strikke og brodere og
trikse med en farverik gummiball.
Mot en vegg viste de sine ferdigheter
i «foldespill» og lot ballen gå mellom
«panne, bryst, kne, fot». De spratt
ballen tre ganger i bakken, og under
kneet ved «oliven, boysmann». Og
naturligvis hoppet de tau, jamsis og
trippende. Noen hoppet 2-gangen så
støvet føyk. De hoppet «slengtau»
der to svingte hoppetauet i en bue,
mens en eller flere hoppet inn og ut
når buen var i lufta.
Tidlig på våren var vi gutta i sving
med å hoppe bokk. A lange seg var
litt av en spenstøvelse. Den som sto,
ble dyktig «knuga» etter et hopp på
8-9 fot. Litt mere varsom måtte man
være i «Hatti». Det gjaldt å få lagt fra
seg lua i hoppet over bokken. Med 34 luer oppå hverandre var det lett å
rive, og den uheldige måtte stå.
Vi var også tidlig ute med å kaste
på stikka mot pinne, kniv eller vegg.
Det gikk helst i 2-øres, noe som også
var mynten i poker og tjueett. De
voksne kara ved Høkertrappa satset
5-øringer. Vinnerne kom med neven
og lomma full til handel hos Hanna i
bua. Var det «innevær», kunne vi
spille domino.
Det var også muligheter for en
guttunge å ta seg ekstrajobber i fri
tida. Jeg solgte 2-øreskaker for Nyda
lens bakeri, små blomsterbuketter for
gartnern på Gullhaug og veide pote
ter og ryddet på lageret i «Aksjen»
(Nydalens Samvirkelag). Når tekstil
arbeiderne hadde fått lønning, var
«Plan» foran veveri A en fin salgs
plass. Noen øre kunne man også tjene
på tomflasker, metaller og filler.
Mens jentene var opptatt med
glansbilder i «puttebok», samlet vi
gutta på sigarettmerker - fra idrettens
og filmens verden. I Cromwell-pak
kene (55 øre) kunne vi finne Sonja
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Henie, Tulla Thams, Otto von Porat,
Martin Mølster, Taulow Goberg og
travhestene Taralyn og Eno Boy. For
siden på selve sigarettpakka var også
et populært samleobjekt med Teddy
(Alle manns venn), Hobby, Golden
West, Sossidi, Marmara, Flagg,
Akaba, Medina og Aladdin. Det var
nok å velge mellom, også for en lu
rerøyker.
Under søndagsskoleturen til Ham
borgbråtan i juni ble det lagt opp til
mange sanggleder for unga:

:
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Slå på ring, slå på ring,
slå på hvem du vil,
slå på ring, slå på ring,
slå på kjæresten din.
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Sett deg opp i kørja og la ballongen gå,
ballongen gå, ballongen gå,
sett deg opp i kørja og la ballongen gå,
ballongen gå til værs.
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Hør, Kari vil du ride
på livets brede vei
med Ola på din side,
svar ja eller nei.
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Ta den ring og la den vandre,
fra den ene til den andre.
Ringen er din, det sierjeg,
nettopp nå er ringen hos deg.
Ser dujeg har fått den, ser du jeg
har fått den,
tra la la la, tra la la la.

Bro, bro, brille
klokka ringer elve.
Keiseren står på sitt høyeste slott,
så hvit som en and,
så sort som en ravn.
Fare, fare krigsmann,
døden skal du lide.
Den som kommer aller sist
skal i den sorte gryyyyte.
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Ellers gikk det i «Lang, lang rekke,
Solveig ut av rekka går», og vi satt
på bakken og skjøv en sko under
knærne, mens vi i kor sa: «Tøffern
går, tøffem går».
Vi kunne være med i gutteklubben
i Bedehuset, og i speidern med turer i
skog og mark. Og fra 1928 kunne vi
prøve oss i skolemusikken på Gref
sen, som startet det året.
Som «tretti-tallere» var vi også
preget av etterkrigsåra og spennende
indianerfilmer. I Liabakken, i Gau
chodalen under Utsikten, jäktet vi
med pil og bue, ja, til og med rambo
gan var i skuddet. Av gamle bilslang
er og en Y-pinne ble det en fin spret
tert. Som krutt i blåserøret gikk det i
erter eller rognebær. Noen stilte også
opp med kork- og kruttlapp-pistoler. 1
roligere omgivelser var det greit med
tinnsoldater, og firkort med «heiter»
fra 1. verdenskrig. Blant våre store
«synder» var pæreslang i Mesterha
gan.
Vi var likevel mest opptatt av fre
delige ting, som f.eks. å spille teater.
Under basarene på Ullbua hadde vi
sett og hørt skuespillere som August
Schønemann, Lyktemann og Petra
Henriksen, Zetterstrøm og Kristoffer
sen og Erling Krogh. De mere lokale
Nydalsrevyene kom på scenen først i
1930-åra, der Ivar Ruste og Jens Bol
ling var blant stjernene.
Unga i Nydalen hadde også sine
«scener». I nypetorna på Tamburstu
jordet bak bedehuset spilte vi even
tyrdramaet Tornerose, som sov i 100
år og ble vekka av prinsen. I kjelleUn
i Lille Kronborg var jeg blant aktø
rene i «Mikkel er i knipe». I åpnings
visa sang vi foran steinrulla: «Mikkel
er i knipe er jo vår komedies navn.
Anna, Vera, Veras mor og gamle
tante Laura». Tassen spilte Mikkel,
og jeg var tante Laura (ennå ikke i
stemmeskifte).

I, I I 11llfr»
1 11 i

-

M,.}-

v

BEiiVyi ..'\1 BMr»fIV:’

’Hfe

~ %

Kfifcl

-

rfc V: « V

kiI,'!

Vi satset også på en revy i kjelleUn
i Sjukekassegården (Birkely). Blant
de opptredende underholdt Will Arild
med harmonikk. (Han ble senere bl.a.
orkesterleder i sirkus Berny og Rose
kjellern). Inntekten av billettprisen på
10 øre gikk til boller og varm sjoko
lade for fattige barn i Nydalen; det
vil si til oss sjøl.
Etter hvert satset vi på fjernere ba
desteder enn Akerselva, som Hver
venbukta, Huk, Bygdønes, Ingier
strand og Hvalstrand. Da jeg 13 år
gammel begynte i «kløpperi» på Spi
gerverket, ble det råd til en sykkel,
og nye jaktmarker kunne utforskes.
Kinobesøkene kunne utvides fra
«Svettern» til Eldorado, Colosseum
og Bulla. Trikkebilletten kostet fort
satt bare 10 øre for barn, og en Jo-Jo
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kunne vi få kjøpt for 50 øre. Jo-jo,
mensann!
Jentene begynte å «forme» seg, og
gutta fikk dun på haka. Vi leste for
presten og ble overhørt i bedehuset,
og sto til konfirmasjon i Vestre Aker
kirke. Men i vinterhalvåret kunne vi
fortsatt ake tog med sparkstøttinger
ned Skolebakken, eller spille bandy
med selvspikka køller på blank is på
Maridalsvannet.
Det var likevel en kjensgjerning at
mer og mer av fritida gikk med til
mere organisert idrettslek i Nydalens
Skiklub - til skihopping, trening og
kamper i fotball. Særlig skibakker
var det flust med - på Lillojordet, i
haven ved Langleiken, Mesterbakken
og store og lille Nydalen. Vi dro også
til renn i Tårn- og Hytlibakkene,
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Hest og tralle
med smågut
tene som
trekkdyr. Bil
det er tatt av
Wilse i 1925.

Heggehullet, Fossekneika, Bekke
lagsbakkene og Trollvannsbakken.
Klubbkonkurransene foregikk for det
meste i Sinoberbakken i Lillomarka.
Seiv om Nydalen var å regne som
et samlet lokalmiljø, der Lillo gård
sto for «bondelandet» og Christiania
Spigerverk og Nydalens Compagnie
var arbeidernes ståsted, var strøket på
en måte oppdelt i fire lekesoner.
Rundt Snippen og Bruugården holdt
verksunga til. Det samme kan man si
om Bråtagårdene. Skolebakken og de
fire tverrveiene (Skolegata, Blomme
gata, Haugerudgata og Jonasgata) var
tekstilfolkas doméne. Vi som bodde i
Gata, fra Gullhaug til den gamle kon
torgården, var en blanding av
bomullstråd og den varmsmidde spi
kern. Det som samlet oss, var idretten
i «skiklubben» med revyer og Ny
dalsrennet på topp, og bedehusets ar
rangementer med juletrefest og søn
dagsskoletur som de store begivenhe
ter.
For «homo ludens» (det lekende
menneske) er det fortsatt mulig å
være med i «skipet er låstet med» K - kinesere, karameller, kokosnøtter
m.m., eller A - appelsiner, apekatter,
arbeidere, askeladder og askepotter.
Ting som er gjemt (glemt) finner vi i
«tampen brenner». På en dansefest
fra ungdommens vår til voksen alder
kan vi i hvertfall være med i:
Tyven, tyven skal du hete
for du stjal min lille venn,
men jeg har det håp i vente
at jeg snart får en igjen,
tror jeg tralala, tror jeg tralala,
trorjeg tralala, ja, tror jeg tralala,
tror jeg tralala.
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