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Medlemsblad for foreningen 

Legetøjets venner  

Næste møde: 

Torsdag den 6. oktober 2011 kl. 14.30 

Mødelokalet 2. sal                                                                  

Danasvej 30B                                                                                      

2000 Frederiksberg 

Månedens emne:   Nyanskaffelser 

 

 



Side 2                                                              

Næste møde 

Sidste møde foregik på Nordsjællands Legetøjsmuseum.  Der var 

kun 12 personer fra vores klub. Men som sædvanligt er det hver 

gang spændende at se, om der er kommet nye ting til. 

I denne måned er emnet:  Nyanskaffelser. Det bliver spændende at 

se, om der nogen, der har fundet noget ” guf ”.  

Med venlig hilsen 

Anny 

…………………………………………………………………………………  
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Se her  

Lone og Heine har samlet i årevis og deres samlinger er flotte og 

interessante. Imidlertid flytter de til et andet hus, og der bliver  

en masse ting til overs, som skal sælges ud. 

Derfor holder de flyttesalg den 8. og den 9. oktober 2011 fra ca. 

kl. 10 til kl. 16. Vi ved alle, at dette samlerpar  har samlet meget 

lækkert gennem årene. Mon ikke der ind i mellem skulle være en 

ting eller to, som skifter samlerhænder. 

Mød op og se på sagerne. 

Adressen er;                                                                    

Frederiksborgvej 119B,                                                          4000  

Roskilde 

 

 

Tip til Lübeckturister 

Margit Ambeck har besøgt en lille butik, som forhandler ældre 

legetøj, bl.a. mange Steiffdyr.                                                            

Butikken ligger i Fleischhauerstrasse 58. der er lukket torsdag. 

Email info@puppen-blechspielzeug.de                                        

www.puppen-blechspielzeug.de 

     

 

mailto:info@puppen-blechspielzeug.de


Side 4 

Evigtunge Rasmus                                                       

Rasmus og hans mange sjove venner nærmer sig nu 

pensionistalderen. Alligevel er han stadig populær.                            

Der er udkommet en ny bog, der hedder: ”  Hej! Jeg hedder Rasmus 

Klump ”.                                                                                         

Bogen er på 12 sider og koster 130 kr. 
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HVAD FOREGÅR DER? 

- om et absurd brev fra told og Skat. 

Mon ikke rigtigt mange af medlemmerne af og til køber på eBay? Så véd I 

også, at told/Skat tager stikprøver af pakkerne fra lande udenfor EU til 

Danmark, og at man skal betale 25 procent i moms, hvis den indførte 

genstand ikke er antik men kun 5 procent, når den er mere end 100 år 

gammel. Hvis posten aflever en blanket, hvoraf det fremgår, at man kan 

hente en pakke på posthuset mod at betale et beløb i moms, altid de 25 

procent, kan man klage til told i de tilfælde, hvor det drejer sig om en 

gammel ting, og såfremt man kan bevise det, bliver differencen indsat på ens 

konto. Så vidt så godt, men:                                                                                          

Fornylig købte jeg et par wienerbronzer af dem fra midten af 1850’erne, og 

da pakken uheldigvis blev taget, og jeg selvfølgelig måtte betale 25 procent af 

indkøbsværdien plus forsendelsesomkostningerne, sendte vi den sædvanlige 

skrivelse til toldvæsenet med passende dokumentation for vores påstand om, 

at tingene er gamle. Vi havde ikke specielt nævnt noget om samlinger, hvilket 

vel også er sagen uvedkommende. Det synes told åbenbart ikke, for vi fik  



Side 6 

retur en ganske besynderlig skrivelse, hvorfra jeg citerer noget af det 

surrealistiske indhold: 

EF-domstolen (det må være en gammel skrivelse, siden der ikke står EU) har 

fastslået, at genstande, der er fremstillet kommercielt ikke kan komme i 

betragtning i forbindelse med 5 procent-reglen. Det fastslås også, hvilke 

karakteristika, en genstand skal have, for at den kan betragtes som historisk 

samleobjekt ifølge position 9705 – en paragraf om de 5 procent. 

Så følger en liste på fem punkter, og det understreges, at alle skal være 

opfyldt, hvis genstanden kan godkendes som et objekt, der kun skal betales 5 

procent for: 

1:Genstanden skal være forholdsvis sjælden                                                                 

2:Den må normalt ikke anvendes i overensstemmelse med sit oprindelige 

formål 

3:Skal være genstand for specialiseret handel, der finder sted uden for den 

normale omsætning af lignende brugbare genstande 

4:Har en betydelig værdi 



                                                                                                                        Side 7 

5:Illustrerer et væsentligt trin i menneskets udvikling eller belyser en periode                                                                                                                                               

i denne udvikling. 

Vi troede, det var løgn, men det er ingenlunde tilfælde, åbenbart. Til gengæld 

har jeg i en svarskrivelse spurgt, om vi mon taler om de samme ting. Heine 

overvejer, om vi skal begynde at samle på Javamandens kæber... 

Kan nogen slå denne skrivelse hvad angår uforståelig nonsens? 

Lone Juul Pedersen. 
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Steiff-dame dukke 

 

Denne dejlige dame er et af mine seneste køb, fra en stor kasse 

med hulter til bulter ting fra Frederiksberg auktionshus. 

 

Hun er 47 cm høj, altså betydeligt større end min Steiff dreng. 

Hendes krop er lavet af tyndt bomuldsstof og kun det nederste af 

armen og selve hovedet er lavet af filt. Hun er ret tidlig omkring 

1913 og dermed snart 100 år. Hun har flere mølhuller i ansigtet, 

der også har en stor gammel stopning, samt lidt på hænder. Hun 

har sin originale paryk med midterskilning & knude i nakken, det er 

nu blevet gråligt ( som mit eget ). Der er mange indsnit i kroppen, 

som har lange stankelben med åreknuder, meget lange fødder med 

helt vidunderlige sko, som er korrekte skomagersko med træbunde. 

Jeg har faktisk lige prøvet at fjerne skoene, men det kan man ikke 

uden at få det søm ud, som går igennem hælen og sikkert op i 

foden. Andre damer – som hos Steiff er de sjældneste – har disse 

flotte sko. Hvis det havde været et menneske sikkert en størrelse 

46-48, her 8,5cm. Dette er også karakteristisk for netop Steiff & 

karakter-figurer fra denne så berømte fabrik. Hun har sorte 

knapøjne og ingen mærker i sine ører, har heller aldrig haft det, 

tror jeg. Så tidlige dukker behøver ikke at være mærket. Hun var 

iført noget meget uheldigt tøj, hjemmelavet sikkert fra Fru 

Hovmands hånd. Det var syet på og helt ulig den slags tøj en Steiff 

dukke skal være iført. Jeg er derfor ved at ekvipere hende.   
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                                                                                        Èn af Anne Friis’ mange   

                                                                     dukker 
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Stort og småt  

Kaffetjansen  står hen i det uvisse, men måske er der en, der vil starte 

brygningen, når vi kommer                                                             

***********************************                                                                                                                                 

Købes                                                                              

Gode gamle dukkehusmøbler og nips fra før 1910/1920.                         

Kontakt Lone Agersted på telefon 46 37 31 27 

**********************************   

Sælges 

Drengelegetøj fra 30-erne og 40-erne til salg.                                   

Henvendelse til Eva Ek, tlf. 33 30 22 75                     

***********************************                                                        

                                                                                                     

Udstillinger og museer                                                                                    

Barbie-museet på Borups Alle 188 åbent efter aftale. 

www.barbiemuseum.dk                                             

Nordsjællands legetøjsmuseum, Skovgaard, Hørsholmsvej 32, 3490 

Kvistgård.                                                       

www.legetojsmuseet.dk                                                  

Legetøjmuseet ”Olgas Lyst”,Sommerstedsgade 11,telefon 33 23 85 

58. Åben hver lørdag mellem kl. 13- 17 og ellers efter aftale 

                                                                     

http://www.barbiemuseum.dk/
http://www.legetojsmuseet.dk/


 

 

Program for 2. del af sæson 2011 

Torsdag den 1. sept. 2011: Besøg på Nordsjællands legetøjsmuseum                                                                                   

Torsdag den 6. okt. 2011:  Nyanskaffelser                                        

Torsdag den 3. nov. 2011:  Legetøj på hjul, f.eks. heste, trækdyr,  

dukkevogne m.m.                                                                              

Torsdag den 1. dec. 2011: Julemøde 

Loppemarkeder 

Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver måned                                                                                                                                                                                                             

Indendørs loppemarked i Virum hallen , hal 2, Geels Plads 40 søndag den 

23, okt. Og søndag den 20. nov. 2011 fra kl. 09.00 til 14.00 

                                                                                                                     

Se i øvigt oversigt over markeder på www.markedskalenderen.dk  

 _________________________________________ 

Formandens E- mailadresse : birgittedencker@mail.dk                                   

Formandens telefonnr. 45 88 88 38                                                          

Reddaktørens E- mailadresse: anny@newmail.dk                                               

Redaktørens telefonnr. 44945164                                                      

Redaktørens postadresse: Brunevang 36,st,th, 2610 Rødovre                     

Hjemmesiden: www.legven.dk    

 

                                                                                                                       

Deadline til næste blad 15. oktober 2011 

http://www.markedskalenderen.dk/
mailto:birgittedencker@mail.dk
http://www.legven.dk/

