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Medlemsblad for foreningen 

Legetøjets venner  

Næste møde: 

Torsdag den 5. marts 2015 kl. 14.30 

Lyshøjgårdsvej 103, kælderen  

2500 Valby 

 

Månedens emne: Håndarbejdsredskaber v/Margit Ambeck 

 

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! 

Sidste møde vedr. egnsdukker var ikke så velbesøgt som ønsket. 

Men vi ved jo, at influenza, halsbetændelse og hoste p.t. florerer 

landet over.  

Jeg håber, at dette møde vedr. håndarbejdsredskaber vil blive 

mere besøgt. 

Det bliver spændende at høre Margit- en ekspert i håndarbejde- 

fortælle om gamle og nye redskaber.  

 

Vel mødt 

Mange hilsener 

Anny 

 

__________________________________________________ 

Marts 2015 

 

Når kommer våren? 

             

 
    

                                          

                                               

                                            

 

 

 

 

 



 

 
                                                          Side 3             

   

Referat af mødet den 5. februar 2015 

Af Margit Ambeck 

   
Vi var ikke så mange mødt frem,- måske var det influenzaen, som 

havde slået til,- men der var mange , som bidrog med eksempler til 

månedens emne, hvoraf jeg nævner et udpluk. 

Anne medbragte en Amagerdukke med ammekjole, hvor en 

snydebluse kunne åbnes og give nem adgang til mælkeriet. 

Desuden var der 2 skotter, 2 indianere, en chinadukkedreng – 

norsk at dømme efter jakkens broderi, en lille kineser/ japaner og 

2 mænd, den ene med skindforklæde så sikkert en håndværker 

og et par fine sko med spænder. Iøvrigt blev der advaret mod at 

udstille dukker i det fineste tøj, da lyset kan ødelægge meget stof. 

Ulla kom med en Schwarzwalderbrud, en velformet russisk pige 

og et smukt stort sæt fløjlstøj, håndsyet og med håndbroderede 

borter samt sølvknapper-Mit bidrag var en hjemmelavet indianer 

fra begyndelsen af 30-erne samt 2 cupie negerdukker med 

lyse englevinger. Birgit havde en ligeså hjemmesyet neger, 

Montydukke, en fransk pige med smukt plisseret hovedtøj, en 

miniprøjser med pikkelhue og et par tjekkiske celluloiddukker. 

Vivette havde et polsk par med 4 lag tøj, en tyrolerdreng i ler 

og et par, som lignede grønlændere, men på basis af mandens 

Dragt blev diagnosticeret til at være canadiske. Allan mindedes sin 

ungdoms grønne vår med en skotsk dukke med ternet nederdel 

og sjal. Bodil kom med en spansk donna med kam og mantille 

samt 2 franske drengedukker iført drengekjole, og Birgitte havde 

en trædukke fra de Vestindiske øer. Mange havde medbragt 

Fanødukker, og selvom der kunne være lidt variation i kjolerne, var 

det store hovedtørklæde karakteristisk for alle. 



 

 
                                                   Side 4 

 

Forskræp til emnet om redskaber. 

Mange håndarbejdsredskaber har ikke ændret udseende i 

flere hundrede år, men da faget har ført en stadig mere ydmyg 

tilværelse, efterhånden som maskiner har overtaget en stor del 

af arbejdet, vil der være mange, som ikke kender brugen af 

diverse redskaber. Ved du f.eks. hvad en sybaron er?—Du vil 

lede forgæves i adelskalenderen. Og kender du en stoppegøj? – 

eller en vindepind---igen vil du ikke finde den under overskriften: 

klasselotteriet. Men se disse ting og en hel lille kuffertfuld af  

andre redskaber ved det kommende møde. Så får du måske 

opklaret,hvad det er for en mystisk ting, der gemte sig i din tantes 

syæske – 

og som du forhåbentlig ikke har smidt ud. 

                                                          

                                             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                            Side 5 

Gustavianske træmøbler 
Af Anne Friis 

Engang imellem kan man være heldig at falde over møbler i min 

yndlingsstørrelse, nemlig miniature. Her tænker jeg på den type 

møbler, som 30 cm - 45 cm dukker kan bo med. Jeg er selvfølgelig 

ikke alene i denne jagt, men der er ikke så mange samlere til netop 

disse møbler.                                                                                                    

Selvfølgelig kræver de en hel del plads, men alt kommer til at se 

anderledes ud, når jeg kan anbringe dukkerne i deres rette miljø. 

Derfor skal I se nogle af de sidste, jeg har fundet. Jeg tror de 

stammer fra Sverige, eller er lavet over temaet Gustavianske 

møbler, sen empire, men jeg kan selvfølgelig ikke lægge mit hoved 

på en blok angående deres alder. De er utroligt smukt lavet, malet i 

en brækket hvid, med meget tynde streger som en slags staffering 

rundt om stoleryggen, ligeledes på benene og foran på sædet i mørk 

grøn og en særegen gul, lidt  sennepsagtig.  Selv om de af en eller 

anden grund skulle være nye, ville jeg elske dem alligevel. 

Sættet består af en sofa, et ovalt bord på meget spinkle og 

graciøse ben, samt en stol med armlæn. De har et sæde i stolen  

fra en dansk cigarkasse – P.Wulff, samt noget af København & 

Ninetta . 

Disse sæder er det eneste, der ikke virker rigtigt, men cigarkasse 

træ har været brugt i så mange møbler, at det er helt i orden. 

Stolen er 30 cm op til det højeste sted på ryggen og bordet er 15,5 

cm i højden samt ovalen 24cm. 



                                               

                                                  

                                                 Side 6 

 

 

Selve sofaen er 29 cm lang, men ikke så høj, at den skjuler dukker-

ne, som sidder i den. I kan tydeligt se, hvad jeg mener på mine 

fotos. Hynderne er sikkert også originale, farven i ternene nøje 

afstemt til de tynde stafferinger. Jeg har et større sæt også fra 

Sverige, som er meget anderledes, så der er nok blevet 

snedkereret en del i de mørke vintermåneder. I nogle af mine andre 

miniature møbler er der skrevet, hvem der har lavet dem, årstal og 

til hvem de er givet. Bare alle gjorde det. 

Husk det, hvis I selv vil prøve at lave møbler, tænk på de 

generationer, der kommer. Det er ikke umuligt at lave smukke 

møbler, selv i dag. Når jeg tænker på de dejlige ting, jeg har set 

fra Jørgen Hansens hånd og fra Jeanne Grut, bliver jeg helt 

vemodig, fordi jeg har så få af disse – men lidt har også ret.                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            Side 7      

Billeder af Annes  gustavianske møbler                                                           

                                                                                         

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          Side 8 

Sidste møde havde vi egnsdragter på dagsordenen. 

Jeg har i midt familiearkiv fundet disse 2 billeder, hvor personerne 

er iklædt originale Fanødragter.    

Anny Green                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

Min morbror og han kone i Fanødragter                      Min mormors brors familie. De boede i   

                                                                                   Sønderho på Fanø                                                
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     Billeder af gamle håndarbejdsredskaber                                             

                                                 

 
                                                                                        Garnvinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Væveskytter 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Hæklenåle 
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Dette har ikke noget med legetøj at gøre, men håndarbejde 
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Stort og småt                                                                                  

Kaffetjansen i februar måned tager Anne Friis                                        

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

Kontingentet for perioden 1. okt. 2014 til 30. sept. 2015 er                 

250 kr. Du kan overføre beløbet direkte til konto 1551 – 16618926, 

så sparer du bankgebyret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Sælges     

Dukker i egns -/nationaldragter  

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. 
   

http://www.barbiemuseum.dk/


             

               Program for 1.del af sæson 2015 

                8. jan.   2015: Pop-up bøger og andre gamle  

                 børnebøger   

5. feb.   2015: Danske egnsdukker, herunder også dukker fra 

                        andre lande        

5. marts 2015:  Håndarbejdsredskaber v/ Margit Ambeck       

9. april   2015:  Generalforsamling, spøg og skæmt,  

                         loppetorv   

7. maj     2015:  Dukkehusmøbler, downstairs/upstairs     

  

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

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

Frederiksborghallen, 24.- 25. okt.15, fra 10 – 16. Entré 40 kr. 

Valbyhallen, den 14. – 15. februar 2015, kl. 10 – 17. Entré 40 kr.  

Tap 1, Ny Carlsbergvej 91.28.feb.- 1.marts 15. Entré 35 kr. 

Bella centret, 14. – 15. marts 15., Entre 40 kr. 

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. marts 2015 

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

