
   

 

                                                                                                       Årgang 22 

                                                

                                                                                                  Nr. 6/2013 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsblad for foreningen 

Legetøjets venner  

Næste møde: 

Torsdag den 5. september 2013 kl. 14.30 

Lyshøjgårdsvej 103, kælderen  

2500 Valby 

 

Månedens emne: Nyanskaffelser: Hvad har vi fundet i denne 

sommer? 

 

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 starter en ny sæson, og jeg håber at rigtig mange medlemmer 

vil møde op og fortælle om sommerens indkøb. 

Emnet er jo som sædvanligt: Nyanskaffelser. 

Det bliver spændende at se, hvad der er fundet. 

 

Redaktøren har et stort ønske om at få input til næste blad. 

 

Mange hilsener og på gensyn 

 

Anny 

 

 

__________________________________________________ 

September måned 

 

 

De er sure sagde ræven 

- den ku’ ikke nå dem 

-  

 

 

 

 

 

 

                                       



 
                                             Side 3                                                          
                                                                                                                       

Referat af mødet den 2. maj 2013 

Mødet startede med, at Birgitte ønskede velkommen til dette 

sidste møde inden sommerferien. 

Der udspandt sig igen en diskussion om kaffepengene. Vi vil prøve 

at lade være med at opkræve kaffepenge og så se om budgettet 

kan bære det, uden at vi hæver kontingentet. 

Der vil blive lavet en liste over møderne, hvorpå medlemmer kan 

skrive sig på til kaffetjansen. 

Margit har været så venlig at oplyse, at hun gerne sætter kaffe 

over hver gang og sørger for indkøb af kaffe og servietter. Så er 

det bare kager, mælk og fløde, der skal købes ind. 

Bestyrelsen håber meget, at det vil kunne lade sig gøre på denne 

måde, så alle bliver tilfredse. 

 

Emnet for mødet var dukketøj, sko, hatte m.v. og der var mange, 

der havde taget noget med. 

Jeg nævner i flæng: 

 Dukkeparasol 

 Curlere til dukker 

 Dukketøj fra 1950 erne 

 Dukketøj fra 1850 erne. Ca. 1860 begyndte man at sy tøjet 

på maskine. 

 Kjoler i prikket mol 

 Klokke (til inden under kjolen) 

 Figursyet jakke 

 Små overdele og skørter 

 Ternet kjole fra 1890 erne 

 Korset 

 Små tasker og en muffe 

 Små hatte 

 Børne- og dukketøj fra 1930 erne 
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 Silkekjole med smocksyning 

 Skoletaske til sangbog 

 Sparkedragter fra 1960 erne 

 Frakke, hat og hjemmesyede støvler 

 En botanikkasse 

 Perletaske 

 Fransk babytøj af nyere dato 

 Fanødukke 

 5 små drengedukker. En med kjole, måske pige, måske 

dreng. Drengebørnene gik med kjole til de var ca. 4 år. 

 En dukke fra ca. 1815 i rødstrikket udstyr 

 Flere små perletasker 

 2 små sølvspejle 

 Lorgnetter i etui 

 Mange små smykker til dukkerne 

  

Der var meget mere, men jeg håber at have fået det væsentlige 

med. Mange ting var ”gengangere”. 

 

Efter og under fremvisningen blev der drukket kaffe og bagefter 

var der ting til salg. 
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Kære venner & veninder.                                                                                           
Af Anne Friis 

Ja, det er jo ikke fordi, jeg har set mange dukker, denne sommer, 

men jeg har også været hjemme hele tiden, men en tur til min 

yndlings antik udstilling blev det da til. Det drejer sig om 

Hälsingborg messen, og der var som altid mange smukke møbler, 

smykker især, der er den store trend, lidt plakater & litografier af 

store mestre. Jeg så næsten ingen handlende med dukker, sidst var 

jeg jo heldig, men fandt da en hinkesten og nogle knapper, som jeg 

ikke havde, samt et pragtfuldt smykke. Det var hos Gaby Dissman 

som har sin lille butik i den gamle gade parallelt med Strøget No.7 i 

Kompagnistræde. Hun havde flere søde træting med og lidt dukker, 

ligesom Zengraff havde få små dukker. Jeg tog også lidt fotos, men 

med min brors apparat, som bestemt ikke er op til min normale 

standard, men mit eget vil ikke virke ordentligt. 

Alligevel medsender jeg dem, så kan Anny se, om hun vil bruge dem. 

En enkelt svensker havde en dukke, jeg tror den var fransk, ret 

spændende, indtil jeg så en stor fed revne ned igennem hele 

ansigtet. Den stod til 1200Sv kr. Jeg syntes priserne var steget en 

hel del, hvilket jeg ikke var den eneste, der syntes, tror jeg. Der 

var mange danskere, men om salget var godt, ved jeg ikke. Der var 

mange nisser på alle mulige måder. Det foregik i nogle nye lokaler, 

idet svenskerne har bygget en ny Arena, som de kalder den. Den 

var selv i varmen behagelig at gå rundt i, men lidt svært at finde de 

folk, men plejer at snakke med. Mange er desuden holdt op på 

messen. 
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Første foto 0211a er de små dukker fra Zengraff med papmache 

kroppe og originalt tøj, hænder var på nogle bisque, men jeg 

tjekkede ikke alle. De kostede 900Sv.Kr. stykket; det lille 

dukkehuspar lå på 1.500Sv.Kr. 

Foto 0245a er fra Gaby’s butik en lille Heubach dreng samt en 

masse Brio og Tekno legetøj, Gravhunden er en Tekno. Samt 

diverse smykker i hendes store æske. 

Foto 0236a er den dukke med revne, men alligevel interessant. Jeg 

tror hun kunne være fransk eller en DEP.  

Foto 0237a er nærbillede af samme dukke. 

Foto 0208a lidt smykker af den type jeg kan lide med Makasitter 

samt andre typer. 

Foto 0228a Engelsk nålepude, omkring 1850 lavet af sømænd til 

salg som kærestegave. 

Foto: Anne Friis 

 

 

 

                          

 

 
     (0208a) Smykker 
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Billeder af ovenstående: 

Fotos Anne Friis             

 
(0245a) Heubach dreng 

 

 

 

 
                                                                   (0237a) og (236a) dukke med revne 

 

 

 

 

 
(0211a) Små dukker fra Zengraff 

 

 

 

 

 

 

 
                                       (0228a) Engelsk nålepude 

 

 

 

 

Billeder fra Helsingborgmessen 
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Auktion i USA 
Af Anne Friis 

Der har været dukkekongers i USA, og min norske veninde var med, så I skal 

nok få lidt mere at vide om det, når jeg har snakket med hende. Desuden var 

der en kæmpe auktion med en af USA's største samlere; Estelle Johnston, 

som har skrevet flere dukkebøger. Jeg har selvfølgelig været inde og se på 

både vurderinger og opnået priser, og det ser ud til at det lysner, da mange at 

priserne var utroligt høje. Men det var selvfølgelig ikke en almindelig samling, 

da den mest bestod af meget tidlige dukker i træ, Papier Maché, Voks, som 

ikke er så attraktive der som her, men sikke en samling. I skal gå ind på 

Theriault’s hjemmeside med tidligere auktioner, det er den auktion 28. juli 

2013 0g heder ” Gentleman bespoken” med en mand udenpå. Der er fotos af 

alt, og man kan nogle gange bare blade i et katalog og se det hele. 

Lidt om deres priser: 

 # 13 en K*R nummer 107 og 54cm gik for $42.000 det er sådan ca.235.200 

kr. tag mig det ikke ilde op, men sådanne priser kan altså stadig opnås. Jeg 

regner dollaren til 5,60 Kr., sikkert ikke meget forkert. 

#11 en K*R114, 46cm, som adskillige er i besiddelse af gik op i $5.750 

#27 to gamle og spændende Käthe Kruser gik for samlet $10.000 

#30 En fin fransk Gesland krop iført pragtfuld brudekjole med et almindeligt 

Gaultier hoved gik op i $27.000, den var vurderet til $4000-6000 

#37 Den meget berømte franske dukke Lilly fra Madame Lavalle-Peronne , 

som er solgt mange gange med et fantastisk udstyr, jeg tror den er fra Victor 

Hugos estate, gik for $20.000. Hun er så dejlig, at man tror det er løgn. 

En S&H 1488 64cm gik for $4.750 hvilket svare til 26.125 Kr. Nogle af Papier-

Machér’ne gik høj# 47 lady af dette PM materiale fra Anders Voigt Tyskland 

$6.800. 
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#57 en ditto mand i bryllupsdragt for $16.500  

samt dernæst en empire trædukke i original æske fra omkring 1798 §36.000. 

Hun kan ses også i Colemans leksikon II no.1215. 

#61 en fransk Blampoix med trækrop og udstyr til $10.000, lidt mere billigt 

kunne tyske badeladies fås til idet der var adskillige på #64.#65,# 66, #67 til 

henholdsvis $1.800, $1.900, $700, $400. 

#70 en Lenci dame-boudoir-dukke med cigaret i munden 76cm, måske Coco 

Chanell $6.000. 

# 75 en Heubach med ”Impish” skælmeagtigt udtryk på 43cm no. 7746 gik op 

i $6.000 

#85 K*R på toddlerkrop 116A 61cm til $2.200 samt en anden #88 K*R 115A 

60cm $2.400. 

Personligt syntes jeg at bisquedukkerne, de små damedukker, gik meget 

lavere, de var tæt på eller under vurderingen. Det samme gjaldt for 

Pariandukkedamerne, som også lå lige omkring eller under vurderingen. 

Eftersom disse to typer er mine yndlinge, så skal jeg altså ikke sælge nogle 

endnu. Der var selvfølgelig nogle undtagelser, som de små trædukker, der 

kan bo i en sko eller til dukkehus brug, som gik højt, men de er også så svære 

at finde. 

Jeg har skrevet flere priser ned, nogle stammede endda fra Lego-auktionen 

og var i danske kostumer, f. eks en Amagerdreng i damekostume, men jeg 

skal nok fortælle om det til næste møde. 
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                             Se her 

 

Birgit sælger ud af sin samling 

 Dukkeskole 1900: forværelse, lærerindestue, klasseværelse 

med originalt udstyr 

 Stort dukkekøkken med diverse udstyr (1905) 

 2-rums dukkestue ca. 1885 – 90 med div. org. Udstyr 

 2- rums dukkestue, tom, hjemmefabrikeret 1899 

 Stor købmandsbutik 1894 med en del org. udstyr 

Ovenstående kan beses efter aftale.  

Telefon: 45865251 

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

Vidste du, at 

 Der er udgivet en ny bog om Titanias Palads, 48 sider, pris 

175 kr. + forsendelse. Fås i ”den gamle skole” 

 Der er et par damer, der laver nøjagtige kopier af scener 

fra Matador. De har lavet jernbanehotellet med tjener 

Boldt med alle detaljer og de er nu i gang med Damernes 

magasin og grisehandler Larsens køkken. Damerne er 

tilknyttet Miniatureklubben i Næstved. 
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Stort og småt                                                                                  

Margit laver kaffe.    

  

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Sælges                                                                

 

 Salg af dukkehuse: Se venligst inde i bladet. 

 

 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. 

Kun åben efter aftale. 

    Midlertidige udstillinger og museer 

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

             

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


    Program for 2. del af sæson 2013 

           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 

 

Loppemarkeder 

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

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

16.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Gammelt Legetøj, Frederiksberghallen, 1. sept. 2013 fra 11 - 15                                                                                                                              

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. september 2013      

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

