
 
   
 

                                                                                                             Årgang 28 
                                                

                                                                                                          Nr. 1/2019 
     
    

 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

Medlemsblad for foreningen 

Legetøjets venner 

Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 

2500 Valby 

Næste møder 

  

Torsdag den 3.januar 2019 kl. 14.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Emne: Pap/Papirlegetøj – ikke påklædningsdukker 

Torsdag den 7.februar 2019 kl.14.30 

Emne: Gammelt dukketøj samt enlige sko 

 

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

28633403, så kommer vi og lukker dig ind. 
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Kære medlemmer! 

Når dette blad udkommer er julen over os og vi nærmer os det nye 

år. 

Også i 2019 har vi nogle spændende emner og vi lægger ud med 

pap/papirlegetøj, dog ikke påklædningsdukker, da det er et helt 

stort emne for sig. 

Jeg vil gerne sige alle medlemmer tak for året der gik og ønske en 

glædelig jul og et spændende nytår 

 

På gensyn i 2019 

Mange hilsener 

Anny 

 

------------------------------------------------------------------------ 

Godt nytår   
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                  Mødedatoer januar – maj 2019  
                                               

 
    3. januar 2019 : Pap/ papirlegetøj- ikke påplædningsdukker 
    

    7. februar 2019 : Gammelt dukketøj samt de enlige sko 

 

    7. marts 2019 :   Hjemmelavet tilbehør til dukkehus, møbler. 

                               puder, tæpper 

     4. april 2019 :     Generalforsamling og loppemarked 

 

     2. maj 2019 :      Udendørs legetøj, sjippetov, kugler, 

                                hinkesten, hønseringe, bolde 

    

   

Billede fra julemødet 
Af Anny Green 

 
God stenming  
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Referat af møde 1. Nov. 2018 

 

Vejret var med os, så der var pænt fremmøde. 
Birgitte bød velkommen. 
Dagens emne var ret specielt, så de fleste havde af 
gode grunde ret almindelige poesibøger med, men 
takket være Anne, Ulla og Birgit så vi eksempler på 
poesibøgers ”forfædre”. 
Ud over nogle julekort fra 1905 og små engelske kort 
fra 18-hundredtallet viste Anne en familiebog, hvor alle 
gennem flere generationer var ført ind med fødsel og 
død, Oldemors beskedne poesibog, som stammede fra 
hendes ophold på Askov 1871 og rummede vers fra 
Julie Marstrand, Gjørup og andre kendte, en købt 
karakterbog fra barndommens skole med tegninger 
samt en autografbog, hvori hun selv havde samlet 
autografer fra celebriteter som Josefine Baker, Tony 
Curtis, Ingrid Bergmann og John Gielgud. 
Ulla havde en stambog fra 1859-62. Da det skrevne var 
gotisk håndskrift, måtte man nøjes med at nyde den 
smukke skrift. 
Birgit gjorde os klogere på stambøger. Det var æsker 
med løse ark, hvorpå venner og bekendte kunne skrive/ 
tegne. De fungerede som en slags visitkort ofte samlet 
på rejser og derfor fortrinsvis benyttet af velstående folk 
samt evt. studerende , - som også mest kom fra højere 
stand. Birgit viste en fra 1833 en tilhørende en pige på 
17 år, en fra 1850 med håndtegninger,  
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en senere æske fra 1880 med kort og tegninger eller 
tryk, en anonym med guldtryk og illuminerede 
bogstaver og en bog med vers fra 1894-99. I 1880-erne 
afløste poesibøger de tidligere stambøger. Flere bøger 
kan karakteriseres som lomme- eller taskebøger med 
stropper til de små blyanter, flere med guldtryk og 
lukketøj og med vers og glansbilleder. Ganske 
usædvanlig følger en bog en ejer fra 1858 til 1925 og 
dokumenterer familieliv, opskrifter, regnskaber og 
opsparing; især sjældent for en mand. 
Desuden viste Birgit et viftekort, flere udfoldningskort og 
et engelsk julekort med vippende hoveder. 
Frank viste en stambog med guldkanter og kunne 
fortælle om vores afdøde, farverige medlem Lilian 
Bodnia og hendes samlinger. 
Birte havde egen poesibog med faderens digt. 
Annet viste børnenes bog fra 1907. 
Bodil slog dog rekorden, da hun med egen poesibog 
kunne påvise, hvordan hendes mand i en alder af 16 år 
bogstaveligt talt friede til hende, da hun var 13, - det er 
vel romantik! 
Som dessert viste Anne sine seneste erhvervelser: en 
Pioretti voksdukke fra 1850 iført en smuk hvid 
batistkjole med broderier, en Haralddukke med 
voksdugskrop fra 1915 samt en lille Heinz med haraldit 
hoved (materiale som var tykkere end celluloid) og blå 
trækrop. 
Margit Ambeck 
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  Referat fra 6. december 2018 
 

En oplagt flok mødte op til den årlige julefest som en 
dejlig optakt til julemåneden. Ulla havde desværre 
måttet lade sin tandlæge bestemme, hvordan hun 
skulle bruge sin tid, men ellers var der pænt fremmøde, 
og Anny havde taget sin nabo med, hvad der kom os til 
gode, da vi så havde en glimrende forsanger til de 
kendte julesange. 
Birgitte bød velkommen og fastslog, at vi til julefesten 
fremover stadig møder kl. 13.30, men at arrangørerne 
først behøver komme kl. 13. Da alt kører på skinner. 
Hun kom også med milde gaver til Anny og mig og 
mange tak for det. 
Ellers gik eftermiddagen jo helt forudsigeligt med 
sange, historie og bankospil, alt krydret med særdeles 
livlig snak. 
Da alle havde vundet de sidste præmier, og der var 
trukket lod om hyacinterne, kunne vi ønske hinanden 
glædelig jul og godt nytår og sige på gensyn til januar. 
 
Margit Ambeck 
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Papirglæder 
 
Jeg har ikke haft særlig meget legetøj som barn, men 
noget, som alle kunne være med i, var Richs billeder. 
Spænding var der, hver gang en ny pakke Richs blev 
åbnet, om det nu var et nyt billede eller en dublet, som 
man så kunne prøve at bytte i skolen. Billederne skulle 
klæbes ind i et album, som blev købt til overskuelige 
penge. Min serie var Vort flittige folk og rummede 
egentlig mange oplysninger. Jeg afhændede det for 
nogle år siden, men genser med glæde albummet på 
diverse loppemarkeder. 
Ud over Richs billeder samlede vi selvfølgelig også på 
glansbilleder. Mine 3 ældre søskende havde fået deres 
limet ind i samleralbum fra et margarinefirma ( min far 
havde været købmand) men jeg måtte ”nøjes” med at 
arve min mors fra 1904. På det tidspunkt var jeg meget 
ked af det, men nu kan jeg jo glæde mig over at eje 
nogle sjældne gamle glansbilleder bl.a. med julemænd, 
som endnu ikke havde fået colarød dragt på men var 
enten grønne eller blå og medbragte datidens gaver. 
En anden ting, som jeg samlede på, var krigstidens 
cigaretmærker, egentlig mærkeligt, da ingen af mine 
forældre røg cigaretter. Det er nok et lidt overset 
samlerområde. 
En del piger samlede servietter, men da mine forældre 
stort set ikke havde nogen selskabelig omgangskreds, 
lykkedes det ikke for mig.  
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Men frimærker kunne jeg være med i, så det har jeg 
haft glæde af. Tænk hvad nutidens børn går glip af, når 
nu Postnord har myrdet al brevskrivning. 
 
Margit Ambeck 
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Julekalendere 
Af Anny Green 

 

Selvom julekalenderne snart er et overstået kapitel for i år, så vover 

jeg alligevel at skrive lidt om disse populære kalendere. 

Hvornår startede denne tradition? 

Ja, vi skal helt tilbage til 1880. I den sydtyske by Maulbronn boede 

der en lille dreng, som - så mange andre børn - glædede sig til 

juleaften. Men tiden var lang - hele 24 dage inden den dejlige jul 

oprandt. 

Hans mor var meget kreativ. Hun elskede julen og hun ville gerne 

gøre ventetiden lidt spændende. Hun fandt da på at bage 24 kager, 

nummereret fra 1 til 24 med glasur. Så kunne drengen spise sig frem 

til juleaften. 

Denne lille dreng, Gerhard Lang glemte aldrig sin barndomskalender 

og da han havde arvet sin mors kreative evner, fremstillede han i 

1903 en papkalender med teksten ” Im landes des Christkinds” ( ” I 

Jesusbarnets land”) Kalenderen bestod af 24 billeder og lige så 

mange vers. 

Det var så meningen, at barnet skulle læse verset, klippe billedet ud 

og klistre det på verset. Der var ingen låger i kalenderen. 

Kalenderen blev en succes og blev masseproduceret af det forlag han 

var medejer af : Reichhold & Lang.  

Gerhard Lang videreudviklede kalenderen, så den i 1920 blev som den 

vi kender i dag. En papkalender med 24 låger. Bag lågerne et billede 

eller et lille stykke chocolade. 

Denne tyske tradition kom i 1932 til Danmark, hvor det var 

Kunstforlaget Chr. Olsen, der producerede julekalenderne. 

Gerhard Lang døde i 1974, 93 år gammel. 
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Her i Danmark blev papkalenderen utrolig populær. Foruden den 

flade kalender til at hænge på væggen, så blev den ofte lavet af et 

stykke pap, hvor motiverne var farvelagte og lige til at klippe ud,       

klistre sammen og stille op. 

Motiverne var mangfoldige: det kunne være et lokomotiv, en kirke, 

en banegård, en cirkusmanege m.fl.  

Pap- julekalenderen lever i dag i bedste velgående og det vil den nok 

blive ved med lige så lang tid børnene får glæde af den.                                  
 

I 1960 præsenterede det svenske TV en julekalender og i 1962 var 

Danmarks Radio også med på ideen. 

Der fulgte nu en lang række populære serier. Hvem husker ikke 

Magnus Tagmus ( 1971), Jullerup Færgeby (1974), Vinterbyøster 

(1976),  Kirkebakke boligby ( 1977) og rigtig mange flere. 

Idag fortsætter traditionen med julekalendere på mange forskellige 

TV-kanaler. 

 

I 1994 skulle de voksne også have en kalender, det blev så en pap-

skrabekalender. Her er der mulighed for at få en gevinst. Stor eller 

lille. 

Der er gevinst på hver tredje kalender. 
 

Kilder: Ugebladet Hjemmet og internettet 
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Stort og småt  

Kaffetjansen i januar tager  

Marianne og Allan. 

I februar  er det Margit 

  

 

Der er stadig nogle, der ikke har betalt kontingent. 

Kontingentet for perioden 1. sep. 2018 til 30. sept. 2019 er                 

250 kr. for de, der vil have bladet med posten er det 300 kr. 

Du kan overføre beløbet direkte til konto 1551 – 16618926, så 

sparer du bankgebyret, og foreningen blanketter og udskrivning af 

girokort. Indbetaling var senest 15. sept. 2018 

Du vil også kunne betale direkte til kassereren på møderne. 

 

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

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.       

 

Parkering 

 

Sæt din bil med parkeringsskive. 

Kom ned og få et gæstekort 
MVH 

Margit 
 

http://www.barbiemuseum.dk/


 

Program for 1. sæson 2019 

 

3.jan. 2019 :     Pap/papirlegetøj – dog ikke påklædningsdukker 

7.feb. 2019:     Gammelt dukketøj samt de enlige sko 

7. marts. 2019: Hjemmelavet tilbehør til dukkehus, møbler, 

                         puder,tæpper 

4. april 2019:    Generalforsamling og loppemarked 

2. maj 2019:      Udendørs legetøj, sjippetov, kugler, hinkesten, 

                         hønseringe, bolde 

__________________________________________________   

         

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

     måned. 

       Loppemarked Frederiksborghallen 26.-27. januar 2019 kl. 10-16 

     Entre 40 kr.  

       Lopppemarked Valbyhallen 16.-17. februar 2019 kl. 10-16.  

       Entre 40 kr. 

       Loppemarked Farum Arena 30.-31. marts 2019 kl. 10-16 

     Entre 40 kr. 

       Loppemarked Rødovre Centrum, st. Bededag fredag 17. maj 2019 

       Kl. 9-15. Gratis entre 

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. 21207032    

    Redaktørens postadresse: Brunevang 36,st.th. 2610 Rødovre 

    Hjemmesiden: www.legven.dk    

                                                                                                                   

Deadline til næste blad: 15. februar 2019 

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

