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Medlemsblad for foreningen 

Legetøjets venner  

Næste møde: 

Torsdag den  2. maj 2013 kl. 14.30 

Lyshøjgårdsvej 103, kælderen  

2500 Valby 

 

Månedens emne: Dukketøj, sko, hatte m.v. 

 

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! 

Dette er det sidste blad i denne sæson. 

Emnet er dukketøj, sko, hatte og andet tilbehør. 

Det er et emne, hvor til rigtig mange kan bidrage med tøj og 

tilbehør til dukker. Det kan være hatte, sko, tasker, smykker 

m.m.m. 

Og så er det også tiden for de udendørs loppemarkeder. 

Det bliver spændende at se, hvad vore medlemmer køber i 

sommerens løb. 

Så på gensyn til efteråret. 

 

Mange hilsener 

 

Anny 

 

 

__________________________________________________ 

Maj måned 

 

Kom maj, du søde milde 

Gør skoven atter grøn! 
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Referat af generalforsamlingen 

afholdt torsdag den 4. april 2013 kl. 14.30 

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 revisor, jf. love og vedtægter 

7. Valg af suppleanter, jf. love og vedtægter 

8. Eventuelt. 

 

Ad 1. Allan Jerris blev valgt til dirigent 

 

Ad 2. Formandens beretning (optrykt i forrige nummer) 

          Beretningen blev godkendt.  

 

Ad 3. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

         Kassereren fremlagde regnskabet, der blev enstemmigt 

         godkendt uden bemærkninger (regnskabet findes side 7). 

 

Ad 4. Der var ikke indkommet forslag 

 

Ad 5. Valgt til bestyrelse for en toårig periode: 

 

Vivette Niiendam  

Hilda Svane  

Anny Petersen  
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Ad 6. Valgt til revisor for en etårig periode: 

 

Allan Jerris  

 

Ad 7. Valgt til suppleanter for en etårig periode: 

 

1. suppl. Birgitte Nørgaard  

2. suppl. Anne Friis  

 

                                         

Ad 8. Evt. 

Der kom flere forslag til emner til næste sæson. Bestyrelsen tog 

dem til efterretning (se andet sted i bladet).                             

 

        

------------------------oooo------------------------ 

 

 

 

 

 

 

Tak til Legetøjets Venner for opmærksomheden ved 

min 75 års fødselsdag 

 

Mange hilsener 

Anny Petersen 
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Der er afholdt bestyrelsesmøde den 18. april 2013 

 

Følgende blev besluttet på mødet: 

*Bestyrelsen konstituerede sig med formand: 

  Birgitte Dencker 

  Kasserer, sekretær og redaktør af bladet: 

  Anny Petersen 

 

*Bestyrelsen drøftede den diskussion, der udspandt sig på 

generalforsamlingen vedr. betaling for kaffen. 

 

  Bestyrelsen besluttede, at vi vil forsøge at lade kaffepengene  

  resten af sæson 2013/2014 indgå i nuværende kontingent.  Der vil 

muligvis betyde, at vi til næste generalforsamling fremlægger et 

resultat med underskud. Bestyrelsen vil så tage op på næste års 

generalforsamling, om kontingentet skal sættes op. 

Hvis vi vælger at få foredragsholdere, som skal have honorar, vil 

vi bede om et beskedent beløb ved indgangen.  

 

* Foreningen arrangerer ingen udflugter i år, men opmærk-

somheden henledes på, at der kommer tilbud i efteråret om et 

besøg på Malmø Museum, sammen med Snurretoppen. 

  Udstillingen hedder ”Livet är en lek”. 

  Man kan også selv tage turen til Malmø med bus 999 fra      

  Nørreport Station. 
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*Følgende emner blev drøftet og besluttet: 

           5. september 2013: Nyanskaffelser 

3. oktober 2013:      Brio- legetøj 

7. november 2013:   Julepynt 

       5. december  2013: Julemødet 

           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 

 

 
                                      

 

Oplysninger og opfordringer fra bestyrelsen: 

 

                         

         * Hilda oplyste, at der var Miniaturemesse i Kulturhuset      

              i Farum i weekenden 4. - 5. maj fra kl. 11- 17 lørdag og fra  

              10 – 16 søndag  

           

            * For at alle fremmødte til vore møder kan få det  

    fulde udbytte af emnet, vil bestyrelsen foreslå, at man 

    ikke placerer sig ved det store bord med ryggen til de 

    øvrige  medlemmer. 

   

 * Bestyrelsen beder medlemmerne om at huske at   

    tage egen kaffekop med    
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Fangerne laver legetøj 
Af Anny Green 

 

I 1905 kom der en ny lov, der betød, at de indsattes fængelsstraf 

blev forlænget med 4 gange så lang tid. 

Man måtte finde ud af at beskæftige dem med noget, der ikke 

kolliderede med de frie arbejders arbejde. 

Tidligere havde man været beskæftiget med tekstilarbejde.  

Så kom fængselsinspektør ved Vestre Fængsel  Steiner F. 

Grundtvig på den ide at fremstille legetøj af træ. Her var der på 

den tid ingen konkurrence med det frie marked, da næsten al dansk 

legetøj blev importeret fra Tyskland. 

Man startede med at indkøbe for 7 kr. træ og heraf lavede man 

nogle prøver. Der var 25 fanger beskæftiget med at lave legetøj. 

De første prøver faldt ikke så heldigt ud. 

Det var også svært at finde en grossist, der turde binde an med 

projektet. Til sidst fik fængslet fat i Otto Larsen, der var villig til 

at prøve afsætte prøverne i provinsen. Dette gik ikke så godt, og 

da Otto Larsen fik forevist prøverne, udbrød han ” Hvad skal det 

forestille”?  Han var da så venlig at foreslå nogle ændringer og med 

de nye prøver drog han igen af sted. 

Denne gang gik det bedre og salget kom i gang. Det var i starten 

særligt landbrugets dyr, der blev fremstillet, flest køer og heste.  

Men også hestevogne, stalde, møller, sejlskibe, dukkehuse, 

trillebøre og kæpheste kom i produktion. 

Produktionen i Vestre Fængsel steg støt, og i 1908 brugte man  

for 7. – 8.000 kr. træ. 

I de første mange år foregik hele produktionen i Vestre Fængsel, 

men i 1921 måtte man erkende, at det blev for uoverkommeligt.  

A/S Dansk Legetøjsindustri opførte derfor en produktionshal på 

Vigerslev Allé 160. Her blev de rå modeller udført og herefter 

sendt til  
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færdiggørelse og maling i Vestre Fængsel og i de andre 

straffeanstalter, der havde taget produktionen op.  Nu blev der 

lavet det utal af bilmodeller, lokomotiver med vogne, flyvemaskiner, 

sporvogne, bondegårde og fæstninger. Alt blev malet i lyse og 

stærke farver og i bunden blev der påklæbet en etiket med en 

legetøjshest og 2 dannebrogsflag. 

Trælegetøjet holdt ud længe, men i 1960´erne gik det tilbage, da 

de nye generationer af børn krævede mere end en træhest eller en 

træbil. De ville have noget mere raffineret legetøj, og det kunne 

man nu importere fra Tyskland, England og Østen. 

I 1969 drejede man nøglen om på Vigerslev Allé og det legetøj, der 

blev fremstillet i fængslerne er nu nostalgisk samleobjekt for 

voksne. 
Kilde: Legetøjsarbejde i fængslerne gennem 25 år, 1930   

           Omtalt i Valbybladet 28. nov. 2012                      
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                                                                                            Småting til dukker 
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 Stort og småt                                                                                  

Kaffetjansen i maj måned tager Margit.                                                                                      

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

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

 

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 

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

Permanente 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 

    Midlertidige udstillinger og museer 

    Miniaturemesse i Farum Kulturhus weekenden 4. - 5. maj 2013 lørdag fra    

    11 – 17 og søndag fra 10 – 16 

      ” Livet er är en LEK”, Malmø Museum, 27. oktober 2012 – 6. januar 2014 
             

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


       

 Program for 1.del af sæson 2013 

Torsdag den 3. januar:   Det samler jeg også på                                                                            

Torsdag den 7. februar: Miniature legetøj                                                                                       

Torsdag den 7. marts:    Legetøj af pap og papir, f.eks. påskeæg                                                                                                 

Torsdag den 4. april:      Generalforsamling og loppetorv                                

Torsdag den 2. maj :       Dukketøj, sko, hatte m.v. 

 

Loppemarkeder 

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

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

16.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Frederiksberghallen hal 4: 1. september 2013, fra kl. 11- 15  

Rødovre Loppemarked, Rødovre Parkvej 425: 5. – 6. maj 2013 

Miniaturemesse i Farum Kulturhus, 4. – 5. maj 2013, lørdag fra 11- 17 

og søndag fra 10 - 16                                                                                                                                 

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. august 2013      

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

