
Leg i gamle dage
Leg er sjovt. Det er dejligt, når man kan grine og have det 
sjovt med sine venner og familie. 

I gamle dage var det på landet almindeligt at lege, når der var fest. Det kunne 
være til høstfest, familiefest, bryllupper, barnedåb osv. Børn og voksne legede 
sammen, og det var tit lege, hvor man skulle bruge kroppen, som for eksempel 
forskellige gemme- og tagfatlege.

I gamle dage var det meste arbejde fysisk hårdt, og derfor var det vigtigt at være 
stærk. For at vise, hvor stærk man var, opfandt man også mange lege, hvor man 
kunne vise sin styrke og udholdenhed.

I gamle dage havde børn ikke så meget legetøj. Derfor legede de lege, hvor der 
ikke skulle bruges så mange ting. De ting, de brugte, var tit noget, som de kunne 
finde ude i naturen eller noget, som de havde lavet selv. I glasskabet kan du se 
nogle af de ting, som børnene her på Strandfogedgården legede med. 

Nogle af de gamle lege har ændret sig med tiden, og nogle lege er helt “uddøde”. 
Men der er også nogle lege, som leges på samme måde som i gamle dage.  
Du kender måske lege som blindebuk, ringspil eller kuglespil?

Har du og din familie fået lyst til at lege nogle af de gamle lege, så kan I 
henvende jer i billetsalget. Her kan I få at vide, hvordan man leger legene, og I 
kan også låne de ting, der skal bruges til dem. 

Legetøjet på Strandfogedgården
Børnene på Strandfogedgården havde også legetøj. Når du kigger på legetøjet i glasskabet, så tænker du måske,  
at der ikke er så mange ting. Men sådan var det i gamle dage – børn havde ikke så meget legetøj.

Legetøj og spil 
Legetøj og spil er også sjovt, men ikke for sjov.  
Hvorfor tror du, at børnene her fra Strandfogedgården legede med køer og heste? 
Og hvad har de brugt muslingeskallerne til?

Træheste og køer
Som så mange andre steder havde børnene på Strandfogedgården legetøj, 
som havde noget med deres daglige liv at gøre. 

Før i tiden var der landbrug på Strandfogedgården. Man dyrkede blandt andet 
korn og kartofler, og man havde forskellige husdyr, såsom får, køer og heste.

Gennem legen øvede børnene sig i at passe dyrene. Man kan sige, at legen 
med trædyrene var en slags forberedelse til den dag, hvor børnene blev store 
nok til at hjælpe til med de rigtige dyr. 

Puslespil
Der findes tusindvis af forskellige slags puslespil. Et puslespil kan have lige fra 
ganske få brikker til flere tusind brikker.

Puslespillene her har 15 brikker. Motivet – billedet på puslespillet – fortæller 
igen noget om dagligdagen på Strandfogedgården. 

Træskib
For 150 år siden var der en stor handel mellem Norge og byerne ved 
Vendsyssels vestkyst. Denne handel, der kaldtes for skudehandel, foregik 
med båd, og der blev handlet direkte fra stranden. Det skete bl.a. ved byerne 
Løkken og Lønstrup.

Børnene fra Strandfogedgården har givetvis været ved stranden, når bådene 
kom i land med varer fra Norge, og hjemme på gården er oplevelsen ved 
stranden måske omdannet til leg med legetøjsbåden.

Muslingeskaller
Børn fik ikke så meget legetøj i gamle dage. Til gengæld var børnene gode til 
at finde ting i naturen, som de kunne bruge som legetøj. 

Børnene på Strandfogedgården brugte for eksempel disse muslingeskaller som 
køer, kalve og heste. En gren kunne bruges som kæphest, og kartoffelkasser 
blev brugt til at bygge legehus med.


