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Medlemsblad for foreningen 

Legetøjets venner  

Næste møde: 

Torsdag den 3. april 2014  kl. 14.30  

Lyshøjgårdsvej 103, kælderen  

2500 Valby 

 

Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv 

 

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 

28633403, så kommer vi og lukker dig ind. 

 

 

 



                                              Side 2 

 

                                                    

Kære medlemmer! 

Så nåede vi til dette års generalforsamling. Bestyrelsen håber, at 

rigtig mange vil møde op. 

Samtidig vil vi bede jer komme med forslag til nye emner til de 

kommende sæsoner og måske også forslag til nogle udflugter. 

 

Efter generalforsamlingen vil der være loppemarked. Der vil nok 

være nogle effekter, der skifter ejer. 

 

Mange hilsener og på gensyn 

 

Anny 

 

__________________________________________________ 

April 
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                  Indkaldelse til generalforsamling                               

Der indkaldes til generalforsamling                                                         

Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30                                                                  

i mødelokalet på Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabsaflæggelse, herunder fastsættelse af kontingent 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse, jf. Love og vedtægter 

6. Valg af intern revisor, jf. Love og vedtægter 

7. Valg af suppleanter, jf. Love og vedtægter 

8. Eventuelt 

Ad 3. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

Ad 4. Der er indtil dato ikke indkommen nogen forslag 

Ad 5. På valg for en toårig periode er: 

        Birgitte Dencher Sørensen (modtager genvalg ) 

        Ruth Kannegård (modtager genvalg ) 

        Margit Ambeck ( modtager genvalg ) 

        Naima Jørgensen ( modtager genvalg ) 

Ad 6. På valg for en etårig periode er: 

        Allan Jerris ( modtager genvalg ) 

Ad 7. På valg for en etårig periode er: 

1. suppleant Birgitte Nørgård ( modtager genvalg ) 

2. suppleant Anne Friis ( modtager genvalg ) 

 

Ifølge Love og vedtægter konstitueres bestyrelsen sig på første 

bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, kasserer 

og sekretær. 

Vel mødt 

Bestyrelsen 
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      Referat af mødet den 5. marts 2014  

Der var 20 fremmødte.   

Emnet var køretøjer og alt andet på hjul. 

Der var mange forskellige køretøjer og det var egentlig 

forbavsende så meget der var at fortælle om emnet. 

Vi så mange ting: 

 En lille bil til optræk ca. 1960 

 En grøntsags vogn 

 Lille gig til træk af et æsel 

 Flere cykler 

 Flere kareter 

 Flere dukkevogne 

 Sporvogn (forvogn og bivogn ) dansk 

Fængselslegetøj 

 Serveringvogn 

 TinTin bil 

 Små biler af forskellig art 

 Rickshaw i sølv (fint forarbejdet) 

 Brio-hund på hjul (tidlig model) 

 Niels Holgersens gås 

 Ænder på hjul, heraf en fra 1880 

 Gås på hjul (halsen vipper, når den går ) 

 Bil med mælkejunger (også fængselslegetøj) 

 Metalbil (Skoglund, Sverige ca. 1910 – 1930 ) 

 Lille bamse på hjul 

 2 dukkevogne fra 1930 

 Gogomobil 

 Teknobiler 

 Reportagevogn af japansk oprindelse ca. 1960 
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 Jockey i sulky 

 3 Falck biler 

 Mekanisk hestevogn (japansk) 

 Lille træ bil fra Magasin du Nord 

 Og meget mere. 

 

Efter kaffe og dejlig kage var der lidt salg fra taskerne.                          
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Billeder fra sidste møde: 
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Lidt om påklædningsdukker 
Af Anny Green 

 

Jeg har før skrevet om påklædningsdukker, men nu vil jeg supplere 

lidt. 

For seriøse samlere er der nok ikke noget nyt i det her skrevne, 

men for nybegyndere kan det måske skærpe interessen for disse 

ofte meget smukke papirsdukker. 

Jeg vil starte med at henlede opmærksomheden på en bog, der 

hedder ” Pigedrømme ”, skrevet af Birgitte Glob og Mette Winge. 

Denne bog er en ”bibel” for samlere og kan være en god begyndelse 

hvis man vil starte en samling. 

I Tyskland for mange år siden i 1854 lavede Gustav Kühn nogle 

kolorerede halvark med figurer af fine damer og herrer. 

Mange mener, at der ikke er så stort et spring fra disse ark til de 

senere påklædningsdukker. 

Men det var dog i Frankrig, at man i midten af 1800 tallet begyndte 

at klæde dukker på i modeltøj og samtidig udgive ark med 

modetegninger af dukker og deres tøj. Det var på den tid som 

underholdning af det bedre borgerskab. 

Gennem påklædningsdukkerne og deres tøj kan man opleve de 

skiftende normer og moden op gennem tiden. Dukkerne afspejler 

tidens tendenser og skiftende karakter gennem årene, tænk blot 

på Store Marie og Lille Marie. Der er stor forskel på arkene fra 

1940 erne og på dem, der blev tegnet og trykt sidst. 

Den største produktion af påklædningsdukker fandt sted fra år 

1900 og op til 1970 erne. 

Det gode ved påklædningsdukkerne er, at alle kunne have råd til at 

samle, da dukkerne og deres tøj mange gange var trykt på 

emballagen af de daglige fødevarer – apropos Mariedukkernes tøj i 

Mariekiksene. 

 



  
                                         Side 9 

 

Spændende var det at se, når kiksepakken blev åbnet, om en længe 

ventet kjole kom til syne. 

Mange ugeblade har fra 1970erne og op til i dag optrykt hele serier 

af dukker. 

De fleste dukker er lavet af papir og pap, men der er også blevet 

produceret dukker af træ og sågar af magnetisk materiale, så 

tøjet kunne klæbes på plads. 

 

Her i Danmark har vi en række tegnere af påklædningsdukker, 

hvoraf de mest kendte må være Christel, Gerda Winding, Dorte 

Kortzau og Henny Iversen. Men der findes mange, mange flere. 

 

Heldigvis er der her i Danmark stadig mange aktive tegnere, der 

har lyst og fantasi til at give os nye påklædningsdukker, så samlere 

hele tiden kan tilføre nye modeller til deres samlinger. 

 
Kilde: Facts fra internettet 
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Stort og småt                                                                                  

Kaffetjansen i april måned tager bestyrelsen.                                                               

Husk at vaske din kop af, hvis du har lånt den i køkkenet. 

Der er endnu nogle få, der ikke har betalt kontingentet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

Sælges                                                               

Dukker i nationaldragter  

Henvendelse på tlf. 44945164 

Lundby dukkehus i 2 etager  

Henvendelse på tlf. 44945164 

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

Permanente udstillinger og museer                                                                         
Barbie-museet på Borups Alle 188 

Åbent efter aftale. 

www.barbiemuseum.dk                                                                                               

Legetøjmuseet ”Olgas Lyst”,Sommerstedsgade 11,telefon 33 23 85 58. 

Kun åben efter aftale. 

Midlertidige udstillinger                                                    

På det hyggelige museum ”Oldemorstoft” i Bov udstiller Angelika 

Salzwedel og Lise Clausen tyske og danske påklædningsdukker. 

Udstillingen åbner den 2. maj 2014 kl. 13.00 og varer til den 31.oktober 

2014. Adresse: Bovvej 2, 6330 Padborg. www.museum-sonderjylland.dk 

     

http://www.barbiemuseum.dk/


                Program for 1. del af sæson 2014 

                

           9. januar 2014:        Tegneserier, tegneseriefigurer o.a. 

                                          relaterede ting 

6. februar 2014:      Dukker under 15 cm 

6. marts 2014:         Køretøjer af alle slags 

3. april 2014:           Generalforsamling og loppetorv 

8. maj 2014:             ”Hvordan man laver en bog om  

                               legetøj” foredrag af Per Cederholm 

 

 

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

Kræmloppen,Slotherrensvej 107, Vanløse. Hver weekend 9.30 – 16.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Antik /loppemarked i kedelhallen, Nylandsvej 75, 2000 Frederiksberg 

12. – 13. april 2014. 

 

Se i øvrigt oversigt over markeder på www.markedskalenderen.dk_ 

Formandens E- mailadresse : birgittedencker@mail.dk                                   

Formandens telefonnr. 45 88 88 38                                                          

Redaktørens 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. april 2014     

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

