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Medlemsblad for foreningen 

Legetøjets venner  

Næste møde: 

Torsdag den 6. september 2012 kl. 14.30 

Lyshøjgårdsvej 103, kælderen  

2500 Valby 

 

Månedens emne: Nyanskaffelser og anbefalinger  

 

 
 

 

 

 



 

 

Side 2                                                              

Kære medlemmer! 

Så starter vi på en ny sæson og også et nyt mødested. 

Som nævnt på forsiden er det på Lyshøjgårdsvej 103 i kælderen. 

Gaden ligger lige ved Valby station og der er kun små ti minutters 

gang til stedet fra toget. 

Månedens emne er som sædvanlig, hvad har vi fundet på sommerens 

loppemarkeder og auktioner samt anbefalinger. 

Spændende at se, hvad vore medlemmer har brugt penge på. 

Bladet er lidt tyndt i denne måned, da der kun er et enkelt medlem, 

der har sendt input. 

Jeg vil være glad, hvis jeg til næste blad modtager billeder, tekst 

o. l. 

 

Venlige hilsener 

Anny 

………………………………………………………………………………  

September billede 
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Hønseringe 

Hønseringe stammer oprindelig fra opdrættelsen af fjerkræ, hvor 

man brugte og stadig bruger dem den dag i dag, - i privat regi til at 

ringmærke fuglene ved deres fødder, når de bliver udklækket. 

Hønseringene har forskellig størrelse og farve, som eksempelvis 

kan fortælle, hvor gammel fuglen er og hvornår det er tid til 

slagtning. 

I Danmark blev hønseringe et fænomen i 1940 ´erne, hvor børn 

begyndte at lege med dem, lavede lange kæder af dem og spillede 

med dem (” hønsede ”). 

Denne trend tog legetøjsindustrien til sig i 1950 ´erne og begyndte 

herefter at fabrikere hønseringene i plastik. 

Den dag i dag er det stadig et populært stykke legetøj. 

Når man hønsede kunne det foregå på flere måder, f.eks. ved at 

ramme et hul i jorden 
Kilde: Internettet 

 

 Foto af de hønseringe,  

som man kan købe i dag.  
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Referat for mødet den 10. maj 2012                                      

Af Anny Petersen 

Der var 17 fremmødte til dette møde. 

     Birgitte indledte med et velkommen og oplyste, at vi har fået  

     nye lokaler fra efteråret. De nye lokaler ligger på  

     Lyshøjgårdsvej 103 i kælderen. Det er et beboerlokale, som 

     Margit har skaffet os. 

Emnet var badeværelsesudstyr og der var mange forskellige ting 

at se på. 

Blandt andet:          

 Badehætte og svamp af nyere dato 

 En figur på potte 

 Mange forskellige servantestel, herunder et yndigt stel 

fra 1880´erne  

 Et veludstyret badeværelse med badekar, toilet med 

træk og slip m.m. 

 Endnu et lille badeværelse fra 1930´erne 

 Et blikstativ med kande og spand 

 Små kamme 

 Sæbeskåle 

 Natpotter 

 Lille barberspejl 

 2 små sølvspejle 

 Et lille badekar med baby 

 Flere badekar 

 

  Som sædvanligt var der kaffe og kage. 
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Lidt af hvert – lidt nostalgi 
 

Bamser 

De tyske Steiff-bamser er meget populære – og nogle af de 

antikke går for store summer. 

En forholdsvis ny bamse blev fabrikeret i 2008 for at markere 

Steiffs 125 års jubilæum. 

Det er en 50 cm høj teddybjørn, der er lavet af silke og mohair 

med guldtråde, der er håndsyet ind i pelsen. Øjnene er noget helt 

særligt. De er indsat i 18 karats guld med pupiller af 6 karat 

safirer på ca. 11 mm i diameter omgivet af 20 0,025 karat 

diamanter. Bamsens næse og mund er i 24 karat guld, ligesom 

jubilæumsmedaljen og Steiffs øremærke. 

Bamsen koster 230.420,00 dkr.  

 

Dukker 

I 1963 kunne man købe en dukke, der kunne tale i telefon. 

Naturligvis kom nyheden fra USA, der på den tid var førende på 

legetøjsmarkedet. Det var et dukkebarn, der havde en indbygget 

båndoptager og telefon. Dukkens hånd var formet, så den kunne 

holde om telefonrøret. Så snart røret blev løftet, startede 

samtalen. Det er helt utroligt, hvor meget der blev sagt. 

 

Pixibøger 

Illustrationsforlaget ( senere forlaget Carlsen ) udstillede i 1954 

den lille nye opfindelse Pixi- bogen på en messe i Frankfurt.  

Ideen havde Carlsen hentet fra USA og de første små historier var 

oversatte amerikanske historier, trykt med omslag i hardcover. 

Navnet Pixi er engelsk og betyder en lille skovtrold eller alf. 

Det var først, da man i 1959 skiftede fra hardcover til den 

hæftede udgave, at der for alvor kom fart i salget af de små bøger 

og PIXi- bogen  langsomt, men sikkert udviklede sig til lidt af et  
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begreb. Den første Pixi-bog hed ” Misse- katte” og den er 

genudgivet op til flere gange, senest i serie 95, som udkom i 1998. 

Hvert år kommer der nye Pixi-bøger, skrevet og illustreret af 

kendte eller ukendte danske eller udenlandske forfattere og 

tegnere. Pixi-bøgerne er solgt i over 50 millioner eksemplarer - 

alene i Danmark. Derudover er Pixi-bogen udkommet i Sverige, 

Norge, Finland, Island, Tyskland, Polen, England, Australien og 

Japan. 

Herhjemme er der næsten 900 titler, hvoraf nogle er kendte fra 

Grimms eventyr, H.C. Andersen eller kendte i forvejen, som f.eks. 

Rasmus Klump, Peter Pedal og Mumitroldene. 
Kilde: Bogparadiset.dk 

 

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

 

Oplysninger fra redaktøren: 

 

Frederiksberg auktionshus har holdt flyttedag. 

De bor nu i Albertslund på adressen: 

Værkstedsgården 17, 1. sal  

 

Bladet via mailen 

På generalforsamlingen i april blev det besluttet, at de medlemmer, 

der ønskede det, kunne få bladet via mailen. 

Jeg har valgt at sende både pr. post og via mail denne gang, idet 

jeg ikke er opdateret om, hvilke medlemmer, der stadigvæk vil have 

bladet pr. post. 

Derfor beder jeg om at få information fra medlemmerne, om 

hvilken form, de ønsker bladet fremover. 

Med venlig hilsen 

Anny 



 

              side 7 

Billede af Ullas dukkehusbadeværelse       

                                                                  

         

                                              

 

       

 

 

 

Fotos: Ulla Louby 
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Flere billeder fra Ulla 
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Billede af Bodils sjældne nipsenåle 

Små Hanomag nipsenåle fra 1924 

 

                                       Foto: Bodil Vejlund 

 

 

 

 

Fra sidste møde 

Foto: Anny 

 

 

 

 



 

Side 10   

Billeder fra sidste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Anny 
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 Stort og småt                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Margit har lovet at lave kaffe denne gang. 

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

Husk at betale dit kontingent. Giroindbetalingskort er indlagt i 

septemberbladet.                                                                                              
************************************************                                                        

 

Sælges                                                               

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

Henvendelse til Eva Ek, tlf. 33 30 22 75 

 

Dukker i nationaldragter  

Henvendelse på tlf. 44945164 

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

      

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 2012 

Torsdag den 6. september: Nyanskaffelser og anbefalinger                                                                                   

Torsdag den 4. oktober: Påklædningsdukker                                                                                        

Torsdag den 1. november: Dukkemøbler efter 1930, herunder Tekno                                                                                                   

Torsdag den 6. december: Julemødet  

Loppemarkeder 

Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver måned                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Remisen Østerbro : 1-2. sept., 29-30.sept., 13-14. okt., 27- 28.okt., 

 3-4. nov., 10-11.nov., 8-9. dec. Alle dage fra 10 – 17. Entré 10 kr.                                                                            

Samlertræf i Frederiksberghallen  hal 4, Jens Jessensvej 16: 2. sept. 

2012, kl. 11 – 15 Gratis entré  

Loppemarked på Brønshøj Torv: 1. sept. og 6 okt. 2012 

Forum Arena,Stavnsholtvej 41: 24- 25 nov.2012 og 23- 24. feb. 2013. 

Entré 30 kr. 

                                                                                                                                                                

Se i øvrigt 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. september 2012                                                                                                            

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

