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H O W  W E  D O  I T

HOS MONSTRUM, DESIGNER OG 
PRODUCERER VI UNIKKE LEGEPLADSER 
MED FOKUS PÅ KUNSTNERISK OG 
ARKITEKTONISK KVALITET.

VI SKABER TEMATISKE LEGEPLADSER, 
DER FASCINERER OG INSPIRERER TIL 

BEVÆGELSE, SAMTIDIG MED AT  
VÆRE MØDESTEDER FOR BÅDE  

STORE OG SMÅ.

En god legeplads bør inspirere børn til at bevæge sig. 
Gyngen og klatrerebet er klassiske elementer, som 
nærmest får det til at kilde i maven, hvis blot man ser på 
dem, men det er også elementer, hvor der oftest kun er 
én måde at lege med dem på. Det, vi hos MONSTRUM 
mener, gør en legeplads fantastisk, er, at børn ikke kan nøjes 
med bare at kigge på den. De bliver nødt til at udforske 
den. Der er et væld af muligheder, ruter og afkroge, der 
skal undersøges, hvor både deres motoriske evner og 
eventyrlyst bliver stimuleret. 

En legeplads kan være en essentiel del af barndommen, 
hvor børn lærer at reflektere over og overkomme konkrete, 
fysiske udfordringer. Det er et sted, hvor børn møder nye 
venner og udvikler evnen til at være sammen med andre 
mennesker. Og mindst lige så vigtigt: de timer, børnene 
bruger på legepladsen med pulsen i vejret, er timer, de ikke 
bruger foran diverse skærme. 

Ud over legepladsernes åbenlyse praktiske funktioner 
er de også blevet en værdifuld del af den moderne 
byplanlægning. Vi ønsker, at legepladserne skal tegne 
lokalområdet og være dér, folk mødes. De skal have en 
nærmest magnetisk kraft, så forældre, der går forbi, tænker: 
”Wow! Hér har jeg lyst til at bruge tid med mit barn.”
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Kæmpeedderkoppen er både skræmmende og fascinerende 
med sine lange ben og sin tykke krop. Den inviterer til leg og 
eventyr med dens spindelvævslignende reb imellem dens lange 
ben. Her kan børnene kravle op ad dens behårede ben eller de 
kan vælge at bruge stigen op til kroppen. Edderkoppens store 
krop er hul, så børnene kan klatre ind i den og tage rutsjebanen 
ned igen.  Mellem benene er der også indsat stænger for 
armgang.

EDDERKOPPEN
FALDUNDERLAG: 
11 m x 14 m 

ELEMENT:
7 m x 10 m 
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PUKKELHVALEN Den 15 meter lange pukkelhval byder på mange spændende 
legefunktioner. Børnene kan klatre op af hvalen på begge sider 
med hjælp fra klatregrebene. Halen er også udstyret med 
greb, som fortsætter helt ud til halespidsen. Hvalens mund er 
designet til at kravle ind i og dens barder er lavet af reb, hvilket 
gør oplevelsen endnu mere dramatisk. Indeni er hvalen malet i 
lyserøde nuancer som giver følelsen af, at man befinder sig inde 
i hvalens indre. Her kan børnene kravle dybere ind og opleve det 
smukke lys, som træplankerne er med til at skabe. Herfra kan de 
kravle op på hvalens ryg og suse ned ad rutsjebanen. 

ELEMENT:  
15 m x 5 m

FALDUNDERLAG: 
9 m x 20 m 
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Laksen er imponerende i sin form og er designet med smukke 
farvenuancer, som går fra gråtoner til laksefarvet. Børnene kan klatre 
op ad dens store ovale form ved hjælp af klatregrebene på dens ene 
side og rutsje ned igen på rutsjebanen på den anden. De kan klatre 
ind i konstruktionen igennem munden og i siden og gå på opdagelse 
i dens fascinerende, lyserøde indre. Fisken er  placeret ved siden af en 
båd, som sidder fast i fiskenet og siv. Her kan børnene hoppe fra reb til 
siv og tilbage til båden igen og lege "Jorden er giftig". 

LAKSEN
FALDUNDERLAG: 
12 m x  8 m 

ELEMENT: 
9 m x 5 m
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Verden er vendt på hovedet - hvad der før var småt er nu blevet 
kæmpe. Børnene blliver på denne legeplads forvandlet til den lille 
myre, som kravler rundt på kæmpemyrens krop. Dens form kan 
udforskes på forskellige måder - kun fantasien sætter grænser. 
Børnene kan fx. sidde på dens hoved og styre den som en hest og 
bruge dens følehorn som tøjler. I bagenden af kroppen kan børnene 
tage rutsjebanen ned igen.

MYREN ELEMENT:
7 m x 5 m

FALDUNDERLAG:
11 m x 9 m 
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Imellem de høje boligblokke i det urbane landskab, smyger den tyrkise 
drage sig gennem byen. Er den en ven eller fjende? Måske kan den 
tæmmes?

Børnene kan klatre op på dens ryg  ved hjælp af piggene og ride med 
på eventyr ud i gaderne.  Eller de kan kravle ind i dens mund og se, 
hvad der gemmer sig derinde. På dragens midterste del kan børnene 
kravle op og tage rutsjebanen ned igen. 

DRAGEN ELEMENTER:
10 m x 4 m 

FALDUNDERLAG:
12 m x 6 m 
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SLANGEN Den lange slange bugter sig om sig selv som en kompleks og kurvet 
tunnel, hvor børnene næsten kan fare vild i dens indre. Her kan 
børnene løbe frem og tilbage, lege tagfat og gemmeleg imens de 
hopper ind og ud ad slangens mange ind- og udgange. Slangen er 
designet med luft imellem træplankerne, som afgiver et spændende 
lys indvendigt og samtidig giver mulighed for at interagere med andre 
på den anden side. Luften imellem træplankerne gør det også muligt 
at gribe fat om træet og klatre  rundt på konstruktionen. 

ELEMENT:
12 m x 8 m 

FALDUNDERLAG:
35 m x 29 m 
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Det store lastskib er stødt på grund og brækket over i to. Resterne af 
vraget er spredt ud over sandet og vandkanten, hvor  stumperne ligger 
øde hen. 

Legepladsen er designet til aldersgruppen to til fem år og elementerne 
er derfor holdt tæt til jorden. Legefunktionerne fokuserer på balance 
og elementerne er placeret i et godt flow med løbegange hen over 
elementerne. Der kan hoppes fra det ene til det andet element 
og legepladsen er dermed oplagt at lege "tagfat" på og udfordre 
hinanden i at være hurtigst på fødderne. 

Skibet kan bestiges på siden ved at bruge klatregrebene og reb er 
spændt fast fra skibets mast ud til legepladsens andre elementer. 

SKIBSVRAGET ELEMENTER:
18 m x 7 m 

FALDUNDERLAG: 
22 m x 10 m 
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ALFABETET Alfabetlegepladsen er en underholdende og anderledes formidling 
af alfabetets mange bogstaver. Her er Y'et vendt på hovedet og 
forvandlet til et legehus med rutsjebane. 

S, Æ og M udgør en udfordrende balance- og forhindringsbane, hvor 
man kan klatre og lave kolbøtter på kolbøttestængerne.  Z og F er 
fastspændt på  fjedre og kan bruges til at hoppe og vippe på, mens 
de samtidig fungerer som bænk for forældrene. Rundt omkring på 
bogstaverne er der graveret ord og sætninger, så børnene kan gå på 
ordjagt i legepladsen. 

ELEMENTER:
8 m x 8 m

FALDUNDERLAG: 
11 m x 11 m 
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FRAGTSKIBET Legepladsen er et dramatisk scenarie til søs, som inviterer børnene til 
balanceleg. Alle elementerne på legepladsen - skibet, kasserne og 
fyrtårnet - har skæve og skrå vinkler, som skaber en oplevelse af kaos 
og stormvejr. Den stærke orange farve understreger den energiske og 
vilde kamp samt skaber blikfang, så legepladsen kan ses langvejs fra. 
Børnene bliver udfordret i deres vej op ad det skrånende skib og må  
balancere sig igennem henkastede drivtømmer og lastkasser for at 
overleve stormen til søs. Børnene kan kravle ind gennem hullet på den 
ene side af skibet og undersøge det nærmere, eller måske hjælpe 
med at reparere hullet og forhåbetlig redde besætningen. 

ELEMENTER:
13 m x 9 m 

FALDUNDERLAG: 
16 m x 12 m
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LØVEN Løven 'Chunga' er et ikon for Odense Zoologiske Have, hvor gæster 
kommer langvejs fra for at se ham og hans løvefamilie. Nu kan 
børnene også få lov til at opleve ham helt tæt på - også ovenpå og 
endda indeni. 

Den farlige løve ligger på lur i græsset og overvåger alt, hvad der rør 
sig på savannen. Måske hviler han sig bare eller venter på at hans 
næste måltid går forbi. Hvis man er forsigtig nok, lægger han måske 
ikke mærke til, at man kravler op på hans ryg og kravler rundt på ham, 
som en lille myre.  

Legen er endeløs og scenen er sat med klatregreb på låret, en hale at 
balancere på, reb mellem græsstråene og blade der kan bestiges.

FALDUNDERLAG: 
9 m x 8 m 

ELEMENTER:
8 m x 5 m
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DE STRIBEDE
HUSE

'De stribede huse' er en lille by fyldt med små historier som børnene 
kan leve sig ind i. De kan eksempelvis lege isbutik eller blive prinsesse 
for en dag i det lille, lyserøde tårn.  Byen består af fem små huse i 
forskellige variationer og størrelser med hver deres udtryk. De er alle 
forbundet med rørtelefoner, så man altid kan ringe og melde sin 
ankomst. Husene er placeret på en cirkulær gangbro, der snor sig som 
en bakkedal i varierende højder. Banen kan fungere som løbebane og 
udfordrer de mindstes balanceevner. I midten af byen vogter den store 
edderkop, som udfordrer de større børns klatreegenskaber. 

ELEMENTER:
16 m x 16 m 
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BÆVEREN Ved bredden af en flod et sted i Sverige står den kæmpe bæver. 
Han elsker at gnaske i træ og er ret kær med hans store tænder og 
brede, fladtrykte hale. Man kan næsten høre ham gnave løs på en af 
bjælkerne, som står rundt omkring ham. Man skal ikke være bange for 
ham, for han vil altid lade børnene klatre op ad hans ryg og tage dem 
med ud på en svømmetur. 

Bæverens mave er designet med luft imellem træplankerne, så 
børnene kan kigge ud gennem dem eller lege og kommunikere 
med de andre børn på den anden side. Børnene kan klatre ind ad 
bæverens ene side bagpå og klatre op på hans hoved og se den fine 
udsigt over området. 

ELEMENT:
10 m x 4 m 

FALDUNDERLAG: 
12 m x 12 m 
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Gedden er en ret skræmmende fisk, den ukronede konge af søen, 
med munden fyldt med sylespidse tænder. Han spiser alt, hvad han 
kan komme i nærheden af, så man skal passe godt på ham. Kun de 
mest modige børn tør svømme tæt på denne fisk, for man skal være 
utrolig hurtig for at kunne snøre ham. 

Udover at være en sjov og spændende legeplads med stor legeværdi, 
er den også udtryksfuld med den nøje designede konstruktion indeni. 
Træplankerne er placeret med ekstra luft imellem hinanden, hvilket 
gør at lyset strømmer smukt ind. Dette gør også gedden transparent, 
så man kan interagere og lege på tværs af rummet - både indeni og 
udenfor. 

GEDDEN
FALDUNDERLAG: 
14 m x 4 m

ELEMENT:
12 m x 2 m
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Tårnlegepladsen består af små versioner af Københavns mest 
berømte tårne. De er smukt detaljeret med udskæringer og med 
elementer som ure og våbenskjold for at give designet et realistisk 
udtryk. Tårnene er en udfordrende legeplads med store rutsjebaner, 
hængebroer og klatrevægge. Rundetårn har en indvending 
rampe, som drejer 2,5 gange rundt om sig selv og som leder op til 
en udkigspost med et lille observatorium, hvor man kan kigge på 
stjerner. Herfra kan man enten tage rutsjebanen ned igen eller bruge 
hængebroen til at komme over til rådhustårnet ved siden af. 

TÅRN-
LEGEPLADSEN

ELEMENTER
10 m x 10 m 

FALDUNDERLAG: 
15 m x 14 m
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TORSKEN Denne legeplads udspiller sig under vandet, hvor børnene kan 
svømme imellem de små fisk, det grønne tang, reb og fiskenet - og 
selvfølgelig den store torsk. De kan klatre ind i dens hule mave, der er 
smukt designet som et skelet indeni. De kan klatre ud igen igennem 
hovedet og kigge ud over området. Eftersom fisken er 3 meter høj, 
giver udkigsposten et godt overblik. Imellem tangen kan børnene 
klatre i reb, ligge i hængekøje eller lave kolbøtter ved hjælp af 
stålrørene.

FALDUNDERLAG: 
11 m x 4 m

ELEMENT:
12 m x 2 m
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Denne legeplads ligger i midten af Helsingborg og 
formidler historien om 'Kernen', som er det lokale tårn 
fra middelalderen. Scenen er sat med fiskerkonen 
og grevens søn, der står og fægter med sit sværd. 
Alle elementer er forbundet, så der skabes en 
forhindringsbane, som ligeledes giver plads til  
mange børn på én gang.

FISKERKONEN
OG TÅRNET

GANGBRO: 
17 m x 16 m

ELEMENTER:
12 m x 8 m 

19



'Bænkebideren' er en smuk og simpel legeplads, som består 
af en forstørret bænkebider, som kravler hen over græsstrå 
og blade. Børnene kan kravle ind i bænkebideren og suse 
ned ad den 2 meter høje rutsjebane. Hele legepladsen er 
designet som én stor forhindringsbane bestående af blade 
og græsstrå forbundet med reb og stålrør og indbyder til sjov 
og udfordrende balanceleg. 

BÆNKEBIDEREN

FALDUNDERLAG: 
9 m x 10 m 

ELEMENT:
3 m x 6 m 
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'Papegøjen' er designet i en simpel og elegant form. Børnene 
kan løbe og klatre op ad ydersiden af formen eller de kan 
udforske indersiden, som er designet med huller i siden og med 
luft imellem brædderne på rampen, så lyset strømmer smukt 
igennem. Papegøjen er udstyret med en bred rutsjebane, så 
børnene kan tage turen ned to ad gangen. Formen kan også 
bruges som en bænk for forældre og besøgende, som kan sidde 
og betragte børnene, mens de leger. 

PAPEGØJEN

FALDUNDERLAG: 
11 m x 11 m 

ELEMENT:
7 m x 7 m 
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De skæve huse er en sjov og surrealistisk legeplads, som får 
de fleste til at stoppe op og kigge. Husene er designet som 
en moderne og legesyg version af de klassiske legehuse. De 
er formgivet til at ligne de omkringliggende bygninger, men 
fortolket i skæve vinkler i organiske former. Der er i alt tre huse 
heriblandt en bager og en isbutik. De er forbundet med reb, 
træplanker og stålrør til at balancere på, så der skabes en 
spændende legerute for børnene. 

DE
SKÆVE
HUSE

FALDUNDERLAG: 
11 m x 11 m 

ELEMENT:
7 m x 7 m 
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Disse enorme svampe er en række smukke skulpturer og udgør 
samtidig en legeplads. Man kan klatre fra den ene til anden 
ved hjælp af reb og stålrør og de har hver især forskellige 
sværhedsgrader. Alle bliver udfordret på denne  legeplads. 
På den højeste svamp kan man rutsje ned ad en 230 cm 
høj rutsjebane. Den er ekstra bred, så to børn kan rutsje ned 
samtidig. 

  
SVAMPENE

FALDUNDERLAG: 
10 m x 10 m 

ELEMENT:
6 m x 7 m 
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Man kan ikke undgå at blive imponeret over græshoppens 
anatomi i denne forstørrede udgave. Græshoppen  er 3 meter 
høj og børnene kan klatre både indeni og udenpå den. Dens 
vinger er lavet om til net, som går fra jorden og op til dens 
hoved. Børnene kan også klatre op ad en stige, hvorfra de kan 
kravle ind i dens krop og se ud over området. De modigste børn 
kan klatre helt ud på græshoppens følehorn og glide ned af 
stålrørerne. 

 
GRÆSHOPPEN

FALDUNDERLAG: 
10 m x 11 m 

ELEMENT:
4 m x 8 m 
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Flyvraget er en mystisk og dragende legeplads, som inviterer 
børnene til at gå på opdagelse. Flyets indre er hult så børnene 
kan kravle ind både i bagenden og i forenden. De kan sætte 
sig ind i cockpittet og kravle helt ud på flyets vinger. Her kan 
børnene udfordre deres balanceevner højt oppe i luften med 
hjælp fra klatregrebene på vingerne. 

FLYVRAGET

ELEMENT:
11 m x 11 m 

FALDUNDERLAG: 
15 m x 16 m 

25



BJØRNEN

FALDUNDERLAG: 
4 m x 5 m 

ELEMENT:
2 m x 2 m 

Bjørnen fungerer som en alternativ og skulpturel 
version af et simpelt og mindre legehus.
Den er hul med et stålrør på tværs, så børnene 
kan svinge sig i armen og teste deres styrke. Eller 
de kan blot gemme sig indeni ham for at få en lille 
pause eller de kan klatre op af hans ryg og sætte sig 
mellem hans ører, mens de kigger ud over området. 
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'Raketten & Prinsessetårnet' kombinerer de klassiske 
arketyper indenfor pige- og drengelege og giver 
legepladsen et kontrastfyldt udtryk. Designet åbner op 
for mange forskellige muligheder for leg for både drenge 
og piger. Prinsessetårnet er delt op i tre etager og raketten 
i to. I raketten kan børnene tage den seks meter lange, 
brede rutsjebane to og to.  Legepladsen er den allerførste 
MONSTRUM-legeplads fra 2003.

FALDUNDERLAG: 
9 m x 7 m 

ELEMENT:
6 m x 4 m

RAKETTEN &
PRINSESSETÅRNET
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MATERIALER 
GARANTI

SIKKERHED      
VEDLIGEHOLDELSE
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MILJØVENLIGE OG  
   BÆREDYGTIGE
MATERIALER

Alle MONSTRUM-legepladser er bygget af tømrer i miljøvenlig, FSC-
certificeret Sibirisk lærk, FSC-certificeret okoume og Duraply krydsfinér og 
Robinie fra bæredygtigt skovbrug i Europa. Træ med permanent jordkontakt 
er udført i Robinie hårdttræ, som udmærker sig ved at kunne holde mellem 
25 og 40 år i kontakt med jord uden imprægnering. Vi bruger også 
galvaniseret, rustfrit stål.

MONSTRUM-legepladser males altid med vandbaseret, træbeskyttende 
“Flügger Wood Tex”.  

Kernen i MONSTRUMs bæredygtighedspolitik er at producere legepladser i 
træ med lang holdbarhed. Træ er et varmt, naturligt materiale at røre ved og 
er samtidigt en vedvarende naturressource. Vi ønsker at skabe legepladser til 
den næste generation samt at skåne miljøet.

Vi sætter stor pris på at drive en miljøvenlig og bæredygtig forretning og 
produktion og dette bliver taget i betragtning i hele vores forsyningskæde.

Alle MONSTRUM-legepladser bliver produceret på vores værksted i 
Danmark, hvor materialerne er nøje udvalgt af vores team. Vi vælger kun 
materialer af høj kvalitet, som er velegnet til formålet for at sikre at alle 
gældende sikkerhedsstandarder samt miljømæssige faktorer imødekommes.

BEKLÆDNING:   
Sibirisk lærk

KONSTRUKTION:  
Superwood træ, okoume og 
Duraply krydsfinér og stål. 

PLATFORME:  
Cumaru

JORDKONTAKT:  
Robinie

MALING:   
Flügger Wood Tex

STÅL:  
Galvaniseret eller rustfrist stål
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5 ÅRS 
  GARANTI

Alle legepladser er dækket af 5 års garanti. Dette dækker 
gratis udskiftning af defekte elementer grundet fejl i materiale 
eller fremstilling indenfor 5 år efter overlevering.

Træ er et naturligt materiale der arbejder med årstidernes 
skiftende vejr. Dette betyder at der kan forekomme små revner 
og vindridser. Dette påvirker ikke styrken i træet og er ikke 
dækket af garantien.

Garantien gælder ikke, hvis legepladsen ikke er blevet 
vedligeholdt i henhold til vedligeholdelsesmanualen. Defekter 
eller skader som er resultatet af ukorrekt brug, hærværk eller 
slitage er ikke dækket af garantien.
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Alle vores legepladser lever op til standarderne EN1176/77 eller 
ASTM (de europæiske og amerikanske sikkerhedsstandarder 
for legepladser). 

MONSTRUM har en omfangsrig viden om regler og 
regulationer indenfor området. For at have et fokus på 
sikkerheden igennem hele forløbet, er flere af vores designere 
og håndværkere uddannede legepladsinspektører.

Som led i at opnå det højeste niveau af sikkerhed, samarbejder 
vi med Nordisk Legepladsinstitut, som er Europas førende 
institut indenfor legepladssikkerhed, risikovurdering, rådgivning 
og certificering.

Alle vores legepladser er certificeret i henhold til EN1176 eller 
ASTM inden de forlader vores værksted.

TRYGHED OG 
    SIKKERHED
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Efter installation af legepladsen udarbejder MONSTRUM 
en vedligeholdelsesmanual baseret på de pågældende 
sikkerhedsstandarder. Legepladserne er lavet af enkle 
materialer og er nemme at reparere. Alt anvendt træ har 
en naturlig modstandsdygtighed overfor vejrmæssige 
påvirkninger og kræver ingen vedligeholdelse, udover 
almindelig renhold. Hvis man efter 10 år udskifter de mest 
slidte brædder og genmaler legepladsen, vil den fremstå ny 
igen. Graffiti på legepladsen, kan ligeledes let overmales.

 VEDLIGEHOLDELSE
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MONSTRUM blev grundlagt i 2003 af Ole Barslund Nielsen 
og Christian Jensen, som kender hinanden fra den danske 
teaterverden, hvor de arbejdede med scenografier. 
Ideen til virksomheden opstod, da Oles søns børnehave havde 
brug for en ny legeplads. Ole meldte sig ind i udvalget, der 
skulle vælge det nye legeudstyr. 

Hos MONSTRUM er vi 50 håndværkere, designere og 
arkitekter på vores kontor og værksted i Brøndby. Vi eksporterer 
legepladser til mange forskellige lande og er stolte af, at verden 
har set kvaliteten af vores legepladser.

      BAG OM
    MONSTRUM

“Jeg så, at indenfor det givne budget kunne jeg skabe 
noget der mindede om teater scenegrafi, som gav bedre 
legemuligheder end de klassiske legepladskoncepter. 
Min kollega, designer Christian Jensen, hjalp mig med arbejdet 
og det endte med at blive en rigtig fin legeplads, som både 
børn og voksne blev glade for. Denne legeplads fik os til at 
starte MONSTRUM sammen. 

                   – Ole Barslund Nielsen, CEO.
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AWARDS

GERMAN DESIGN AWARD 2022
Special Mention, Surfer's Paradise, Helsingborg, Sverige

IDA INTERNATIONAL DESIGN AWARD 2021
Vinder - Bronze, Surfer's Paradise, Helsingborg, Sverige

GERMAN DESIGN AWARD 2021
Vinder, The Historical Playground, Viborg, Danmark

GERMAN DESIGN AWARD 2021
Special Mention, The Colourful Peacock & Hong Kong Skyline, Hong Kong

GAZELLE AWARD 2012-2018
Vinder 7 år i træk for sund vækst af virksomhed, Danmark

IDA INTERNATIONAL DESIGN AWARD 2018
Vinder i kategorien Mobile Homes. Velgørenhedsprojekt til hjemløse, 
“Projekt Udenfor”.

GERMAN DESIGN AWARD 2018
Vinder, Chunga Legeplads, Odense Zoo, Danmark

RED DOT DESIGN AWARD 2017
Vinder, Chunga Legeplads, Odense Zoo, Danmark

IDA INTERNATIONAL DESIGN AWARD 2017
Vinder kategori, Chunga Legeplads, Odense Zoo, Danmark

SMUKKE STEDER I KØBENHAVN 2013
Afstemning for København for Tårnlegepladsen i Fælledparken, KBH.

DANISH DESIGN AWARD 2012
Vinder

AOK, BYENS BEDSTE BØRNEOPLEVELSE, KØBENHAVN 2012
Vinder

SWEDISH ARCHITECT’S PLAN PRIZE 2010, MALMÖ CITY 
Vinder, Edderkop Legepladsen
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T: +45 33 22 10 77
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ALLE BILLEDER ER TAGET AF OG EJET AF MONSTRUM*

*Med undtagelse af billeder på side 1 af Adam Mørk og side 3 af Per Borch.


