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Medlemsblad for foreningen 

Legetøjets venner  

 

Næste møde 

Torsdag den 1.oktober 2015 kl. 14.30 

 

Månedens emne: Dukker fra 1925 - 1075 

 

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

21207032, så kommer vi og lukker dig ind. 

 

 

 

 
                                                              

 



 

                                                       Side 2   
                                  

                                               

Kære medlemmer! 

Månedens emne er dukker fra 1925 – 1075. Det er et stort spænd 

af år og der er sikkert rigtig mange, der tager dukker med fra 

denne periode. 

Det bliver spændende at se, hvilke typer, der finder vej til mødet.  

 

Jeg vil igen bede jer venligt om input til bladet, jo flere, der 

hjælper med indholdet, jo mere varieret, tror jeg det kan blive 

Så send mig et par ord eller en artikel.  

 

Mange hilsener og vel mødt 

Anny 

  

__________________________________________________ 
 

    ----- Nu fuglene flyver mod syd  
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Referat af mødet den 3.september 2015  

 
Sæsonens første møde bød som vanligt på gensynsglæde især over 

for Anny, som langsomt er i gang igen. 

Birgitte indledte med at få styr på kaffetjansen, der bliver som 

følger: okt. Birte Hemsen, nov. Janni , dec. Bestyrelsen, jan. Allan 

og Marianne og feb. Frank og Rita. 

Anny måtte have bestyrelsens underskrifter for at tilgodese 

bankens krav om foreningsadministration. 

Derefter kunne vi så glæde os over sommerens høst, som var 

særdeles varieret og bl.a. rummede hos Birgit nogle dejlige glasdyr, 

mini-Dalarheste, et halvspist Limogesæg og et kuglespil med 

rullende ugleøjne. Vivette viste nogle dukker og en radio med 

springmus. Allan og Marianne havde købt hinkesten. Rita viste 

æggebægre, parfumeflacon, snustobaksdåse af porcelæn og en lille 

gåstol, Frank en dukkesymaskine. Bodil havde også fundet 

hinkesten, Hilda et emaljeret vaskefad og en brødkurv og Birthe 

nipsenåle, et schukokøretøj og en visitkortskål? Uden fod. 

Per havde en stor ET med lysende øjne, en spansk karrusel, en 

voksdugselefant, nogle Sallingbo-dukkemøbler, en sort 

Piratoshinkesten og en opalsten med de 3 gratier samt en hob 

diverse figurer fra Mc.Donald og Burger King, som alle kunne et 

eller andet, men som Per ikke kunne få facts om fra de 2 

leverandører.                                                   

Trods begrænset aktivitetsradius havde Anny fået nogle store 

Flintstone- påklædningsdukker. Og så kom de rigtige antikviteter i 

form af Eriks svenske, sortklædte papmachedame fra 1820 -30. 

Annes høst fra endnu en odysse til Katrinetorp: bord med udtræk 

og kommode, påklædningsdukker, som selvfølgelig var blevet 

identificeret og dateret fra diverse bøger, en stor dukke i lyserødt 

antræk, en lyshåret i ulddragt og alt i undertøj og en dukke med 

slangekrøller – direkte fra Nøddebo præstegård. 
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Også Kirsten luftede 1800-tallets godbidder med et 

porcelænshoved og et træhoved med påsatte ører og frisure af 

gibs fra 1840, en sjælden drenge/barnedukke, en grønlandsdukke 

iført fine kamikker med skindbroderi og overdel foret med dun. 

Alt i alt en givtig sommer, som lover godt for sæsonen. 

M.A 

 

Nogle billeder fra sidste møde 

 Fotos: Anny Green                                         
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Dette kan du købe: 

Dukkekaffestel: kande, sukker og fløde, 6 par kopper i pæn stand, 

mrk. Wilroy&Bock,Wallerfangen. 

Kan dateres til slutningen af 1890erne. 

Grønblå mønster Feldblumchen. 

Pris 325 kr.  – eller aftale 

Birgit Fischer 

40358736 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kirsten Johansen 
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Næste møde handler om sene dukker fra 1925 og op til 1970’erne 
Af Anne Friis 

 

Det kan syntes lidt kedeligt, men jeg har da fundet ud af, at det er 

ret spændende. Jeg vil nok mene at 1950’erne er de mest 

spændende år. Det beror måske på, at jeg selv netop var en stor 

pige og begyndt i skolen. Jeg havde kun min mors gamle dukker, som 

I jo ved, jeg elskede, samt en dejlig neger-dukke. Sikkert fra 

Heubach på en 5 delt papmaché krop. Denne var ikke særlig 

omhyggeligt lavet, armene gled ind i åbningerne i skuldrene, så den 

må have været utrolig elsket. Hvis den nu havde været lavet i tidlig 

plastik eller vinyl, var dette ikke sket. I kan forstå, at den har jeg 

ikke mere, suk og ve. Desuden havde jeg også en såkaldt glasdukke i 

en lyserød kjole, men den elskede jeg ikke som negerdukken. 

Foruden disse to, kom der en gummidukke til, en dreng selvfølgelig, 

som kunne tisse med dertil hørende genitalier. Jeg havde netop 

fået en lillebror. Men de dejlige amerikanske og engelske plastik 

dukker, havde jeg absolut ikke, heller ingen Barbier, som først 

dukkede op her i landet, efter 1964. Nogle af mine klasse-

kammerater havde de så attraktive plastik dukker, endda i ret 

store størrelser, sågar gå-dukker, der drejede hovedet, når de gik. 

Vi havde dukkens dag i skolen, hvor vi måtte tage vores yndlings-

dukker med, jeg var håbløst til grin med mine gamle, men var 

ligeglad. Dog legede vi allermest med påklædningsdukker, og dem 

havde jeg masser af. 

Jeg har nu flere Rosebud dukker, de fleste foretrækker 

babydukken, men jeg kan bedst lide ”Miss Rosebud” som er en 

meget sød og charmerende dukke. De første har malede øjne, 

senere får de vippeøjne med stive vipper i et ret så anderledes 

materiale, der ligesom lyser. Desuden er dukker fra andre firmaer 

kommet til, f. eks. ”Little Miss Revelon” fra Vogue samt småpiger, 

små spændende dukker, og især på Katrinetorp var der i år mange, 

men jeg fik kun købt en, da jeg stadig foretrækker ældre ting.  
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Men det betyder ikke at de ikke kan være dyre, de er meget 

eftertragtede i USA, der har man jo haft masser af dem. Deres 

originale æske skal også gerne være med. Deres tøj er tit mærket 

med en label, og det foretrækker amerikanerne. Herhjemme har vi 

selv lavet tøj til dem, og det er jo lige så rigtigt hos os. Især 

”Ginny” er populær også fra Vogue, dem er der faktisk flere der 

samler på herhjemme, men de er svære at finde især tøjet. Mange 

medlemmer har haft familie i USA eller England og kan ad den vej 

havde fået dem. Jeg har ikke så mange specielle bøger om disse, 

men lidt er det da blevet til.                                                  

Der er fakta om de fleste, mest Barbie selvfølgelig, men de andre 

har også deres tilhængere. Her skal I lige huske, at de små 

teenager-dukker med voksen krop og begyndende bryster eller helt                          

udviklet, er fra før Barbie æraen omkring 1957, så det var altså en 

udvikling, der netop fulgte med de nye begreber, som en teenager 

står for. 

Mange af de engelske og de mindre dukker havde stadig flade 

fødder, men nogle begyndte også at komme med høje hæle, hvilket 

gør at de ikke kan stå uden sko. Det er faktisk det jeg har mest 

imod dem, det giver en utrolig forkvaklet positur og alt for lange 

ben, men det var jo idealet, tænk blot på Christels havregryns 

PD’er. De har alle utroligt populære lange ben, men er noget 

uvirkelige. Derfor foretrækker jeg teenager pigen fra Mattel, som 

går under navnet ”Francie”, hun har adskillige veninder, som kusine 

”Twiggy” kun lavet i 1967-68, samt andre alle med flade fødder. De 

er fra midten af 1960’erne og efter min mening meget sødere og 

naturligere end Barbie. På nogle af mine fotos kan I se at malingen 

ser anderledes ud i dag, end da de blev malet. Det er fordi malingen 

nu har indgået en kemisk forbindelse med plastikken, som de ikke 

har vidst noget om før i tiden. Dukkerne kan også forvitre, få 

grønne mærker ved ørene (Barbie og andre), dette grundet 

ørenringe lavet i metal. Det er næsten umuligt at fjerne, tillige  
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kan dukkerne være meget svære at gøre rene, snavset sidder 

nærmest klistret fast. Dette vil derfor sige at en dukke, som er i 

næsten mint kondition, som det hedder – ikke leget med – betinger 

en langt højere pris end de meget brugte dukker.  

Moderne dukker er et utroligt stort emne, hvilke burde give mere 

end et møde, men jeg vil tage de mest spændende med, samt lidt 

litteratur, I kan kigge i. Det er også fascinerende at DK har fået 

lov til at lave ”Amerikanske” dukker på licens. Lige nu er der netop 

en auktion på Theriault’s med moderne dukker, her kan I se masser 

af de amerikanske priser. Det er helt fantastisk så meget tøj, & 

udstyr nogle af dem har.  
© Anne Friis tekst                                                    

                                                  

 

Grundet pladsmangel vil billeder i relation til omstående tekst først 

komme i næste blad. 

 

Flere billeder fra sidste møde 
 

 

 
Foto: Anny Green 
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Surpriseæsker 

 

En flot indpakket gaveæske kan hurtigt og enkelt laves om til et 

spændende miniaturemiljø.  Det kaldes også en” surpriseæske”. 

 

En æske med miniatureting er ikke en ny opfindelse. 

Der findes mange eksempler på, at disse æsker med indhold er 

lavet og brugt langt tilbage i tiden. 

Blandt andet i Peru, hvor man indrettede æsken med scenarier af f. 

eks. Jesus fødsel med Josef og Maria, krybber, lam og hyrder. 

 

Hvordan laver man en simpel surpriseæske. 

Man tager først låget af en gaveæske. 

Gaveæsken er opbygget med bund og tre faste sider, mens den 

sidste side (væg) er hængslet i bunden, sådan at den kan fældes 

ned. 

Du skal bruge kraftigt pap til æsken. Herefter beklæder du æsken 

med gavepapir eller tapetrester. 

Når dette er gjort kan man begynde at indrette æsken 

med små miniatureting. De ting, der placeres på den nedfældede 

side monteres fast, således, at der er plads til at væggen kan gp 

ind i æsken, når frontsiden lukkes. 

Måske laver man et scenarie af et køkken, en stue eller noget helt 

andet. 

Det fine med sådan en æske er, at man kan lukke det hele sammen 

og æsken fremstår igen som en fin gaveæske 

 
Kilde: Inspiration fra Miniature Magasinet ( 2001 ) 
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Billede af en ”surpriseæske” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenfor en anden form for 

 ”surpriseæske” lavet af en 

kreativ sjæl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

Udklip indsendt af Hermind´s  
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Stort og småt  

 

Kaffetjansen i oktober tager  

Birte Hemsen 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

                                                                                

Kontingentet for perioden 1. okt. 2015 til 30. sept. 2016 er                 

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

så sparer du bankgebyret eller benytte vedlagte girokort.  

 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

 

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. 
       

Ny samlemesse i Frederiksbergcentret 

Samlermessen har focus på spændende samlerområder 

Klik ind på www.frederiksbergcentret.dk for at se næste gang 

messen er åben. 
    

    

 

 

                 

 

 

http://www.barbiemuseum.dk/
http://www.frederiksbergcentret.dk/


  

Program for 2.del af sæson 2015 

                3. sept. 2015: Nyanskaffelser 

1. okt.    2015: Dukker fra 1925 - 1975        

5. nov.   2015:  Nattøj og undertøj gennem 50 år – og 

bestyrelsesmøde 

3. dec.   2015:  Julefesten 

 

 Loppemarkeder 
Samlertræf for gammelt legetøj,Frederiksberghallen Hal A, Jens 

Jessensvej 16, 6. december 2015 fra kl. 11 – 15 Gratis adgang.  

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

måned  

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

 Frederiksberghallen,24. og 25. oktober 2015, 10 -16. Entre 40 kr. 

 Bella Center, 10. og 11. oktober 2015, Entre 40 kr. 

 Brønshøj torv,3. oktober 2015. 9-15. gratis adgang 

 

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.oktober 2015 

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

