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Medlemsblad for foreningen 

Legetøjets venner 

Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 

2500 Valby 

Næste møder 

  

Torsdag den 2. november 2017 kl. 14.30  

Emne: Æsker,skrin,sparebøsser og mærkelige ting 

Torsdag den 7. december 2017 kl. 14.00  

Emne: Julemødet. Husk at tage en gave med 

 

  

 

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 er vi kommet ind i efteråret og vi har 2 møder tilbage i dette 

år. 

Emnet i november er æsker, skrin, sparebøsser og mærkelige ting. 

Hvad de sidste gemmer bliver jo spændende at se, hvad hver især  

lægger i det. 

Julemødet er en tradition med de sædvanlige aktiviteter. Se 

nærmere inde i bladet. 

Husk at jeg stadig vil være taknemlig for input til bladet.  

 

Mange hilsener og på gensyn 

Anny 

__________________________________________________ 

 

Efterår - Halloween 
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 Referat fra mødet den 7. sept. 2017 

 

Sæsonens første møde rummede en velkommen gæst, mens vi 

savnede Birgitte, som var sygemeldt. Anny bød velkommen og fik 

styr må de næste måneders kaffetjans. 

Anne havde brugt 10 dage og en hel masse penge i Tysklands 

legemekka med dels en stor årlig messe og dels besøg besøg på et 

par eminente museer, og høsten var til at få øje på: 2 velpåklædte 

gentlemen, en herre med schnurbart, en lille blød Käthe Kruse, 2 

stiliserede engle, en lettere korsetteret herre med flot 

fløjlskostume, en negerdukke, et par Stanhopekikkerter, små 

champagnefløjter og mange reservedele. Fra Sverige kom et 

pillebord og nogle smukke trætallerkener, og fra en amerikansk 

auktion nogle meget usædvanlige påklædningsdukker med dyr som 

dukker. 

Birgit viste et smukt lille Kling brudepar, 2 miniature 

bisquitfigurer, 

2 nålepuder, en nipsenålepude med en del gamle nåle, et 

porcelænshoved med lys portnerkonefrisure, en lille lyshåret 

porcelænsdukke med midterskilning og et par små sølvgrise med 

røde øjne. 

Vivette havde en god skildpaddedukke med originalt tøj, en gammel 

seng, en udklappelig sovesofa, en stor halvdukke og en fuldt 

udstyret skomagerforretning. 

Allan havde næsten intet legetøj set i Sverige denne sommer men 

havde medtaget en dukke med 3 ansigter samt en rød Jaguar. 

Naima havde en lille kollektion af fine små syvspil, en puslestjerne 

og et skrabnæsespil. 

Det er altid spændende at se, hvad sommerens loppemarkeder har 

kastet af sig, som tag endelig med og kom og se på alle de gode 

sager.     Margit Ambeck 
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Billeder fra møderne 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                       Fotos: Anny Green 
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Referat fra mødet den 5. oktober 2017 

 

To misforståelser viste sig på mødet. Den ene var, at hele 2 hold 

troede sig booket til kaffetjansen. Det gav ekstra meget guf og 

absolut ingen klager. 

 Den anden skyldtes nok bestyrelsens lidt for diffuse emne. Det 

viste sig dog at give absolut positive udslag.Vivette havde opfattet 

det som, at vi skulle komme med eksempler på 1900-tallets mange 

forskellige materialer og viste derfor et bredt udvalg af især 

dukker i bisquit, celluloid, calipasta og plastik samt diverse 

genstande af tin, blik og bakelit. Vi diskuterede også gummi, som i 

mange tilfælde havde vist sig at blive hårdt og krakelere, mens den 

udgave, som Gjøltroldene er fremstillet af, er særdeles holdbar. En 

Køgedukke hævdes at være lavet af gummi. 

Meget gamle dukker har været lavet af voks, ligesom diverse 

former for træ, stof, papmache og keramiske blandinger har været 

anvendt. Glas har tilsyneladende kun været brugt til service, 

dukkeøjne, nipsenåle og hinkesten. Anne havde opfattet emnet som 

en debat om, hvad alderen gjorde ved diverse materialer, og havde 

medbragt en stor dukke med noget medtaget ansigt af compose, et 

par plastikdukker fra 60-erne, som havde skiftet farve på nogle af 

kropsdelene, og 2 dukker a la Barbie, som var så grønne i hovedet, 

at det tangerede søsyge, Desuden var der en svensk håndlavet 30-

er dukke af stof, som var blevet jordslået. 

Birthe havde en dejlig samling legetøj med gode minder om hendes 

legesyge far, nemlig et ret langt bliktog, en stadsvogn af træ med 

forspand samt en flok Erzgebirgedyr af mange arter. 

Birgitte havde en bog fra Lego om legetøj, og Bodil et pibedyr af 

mærket skildpadde – til hund eller barn? 

Vi havde ikke eksempler på tinsoldater, men det kommer måske. 

På gensyn i nov. 

Margit Ambeck 
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 Æsker fra forskellige tider 
 

Det finurlige ved æsker er, at vi alle sammen, lige fra vi var små børn, har 
samlet på dem, og gemt vores sjældne småting i dem. Om det så bare er fine 
sten, har vi alle sikkert haft nogle. Jeg ved mine egne børnebørn har fået et 
par af mine fine æsker og bruger dem meget. Men der er selvfølgelig mange 
flotte typer og former, de mest berømte, der findes er nok Kamma Rahbeks 
fine æsker, som man kan se dem ude på museet på Rahbeks Allé. De er 
ganske fortryllende, jeg har set dem flere gange og jeg tror endda, de laver 
kurser derude i,  hvordan man laver dem derude. Men det er et spændende 
emne, som vi så vidt vides aldrig har haft oppe før, kun under det samler vi 
også på, som var en blandet landhandel. 
Der er mange forskellige typer, i rigtig mange materialer, og udstyr. Nogle af 
mine påklædningsdukker kommer i deres egne fine æsker som er fra tiden. 
Jeg tror det mest brugte materiale er papir og pap, samt forskellige blonde 
(gennembrudt ) papir, flere guld stafferinger og med påklæbede 
glansbilleder. Alle disse materialer har kunnet købes i løs vægt, som jeg vil 
kalde det. Det er de samme materialer man brugte til at lave tøj til de tidlige 
pd’er i. I dag er vi slet ikke klar over, hvor mange fine ting der blev lavet. Bare 
de fine små kanter rundt omkring på æsker, som er så fine og nemt går i 
stykker. Der mangler i hvert fald tit noget på æskerne. Chokolade æsker har 
altid været eftertragtede, og mange af mine små dukker bor i disse, hvis 
størrelsen passer. Visse æsker, som er i pap/papir, har oven i købet et fint låg 
i glas. Jeg har set et par af disse på Nationalmuseet, har selv en, men er 
endnu ikke stødt på den. Nogle af de, som jeg har fotograferet, ved jeg ikke, 
hvad har været brugt til. Den sorte ligkiste type med alle de små rum i, har 
ingen kunnet kommet med andre forslag til end frimærker, men hvorfor så 
mange rum? Mange fine æsker ender i dukkehuse eller som smykkeskrin. Det 
fine skrin med konkylieskaller og med Dronning Victorias glansbillede & 
jubilæums tryk på, har jeg engang fundet i Sverige, det har et par gamle 
svenske breve i. Jeg tror, jeg har haft det i over 30 år, det er sådan set det 
største, når vi ikke kommer ind på syskrin, som jo også er en form for æsker. 
Nogle æsker er netop inddelt i rum. Jeg har fået at vide, at nogle blev brugt til 
små glasperler. Jeg har selv flere små skrin fint bemalet eller overtrukket med 
forskelligt papir. Fra Indien har jeg æsker lavet i mosaik købt i Agra og lavet 
ligesom udsmykningen på Taj Mahal. De er altså i marmor og lapis lazuli &  
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andre såkaldte semi-ædelstene. Desuden får I den eneste lille sølvdåse at se, 
som min far en dag kom op og gav mig ; den har været min farmors pille-
dåse, men er meget yndig og elegant. Den er forgyldt indeni. Nogle af mine 
æsker er måske ikke så gamle, men de pynter i dukkehuset, så de får lov til at 
være der. Det er faktisk ret svært at lave de små miniature æsker. En anden 
æsketype jeg elsker er Shaker æskerne, som findes i mange størrelser, lavet i 
tykke træspåner og smukt formet, lidt ligesom de fine æsker, jeg fandt i 
Nepal på en cykeltur langt ude på landet. Jeg købte adskillige, men har givet 
de fleste væk, men jeg skal nok finde en. De er lavet af bark og fint 
forarbejdet. Nogle æsker er foret med silkestof på samme måde som 
Chesterfield møbler, tror det hedder ”button down”, I kan se det i en af mine 
æsker. Men det er der faktisk mange af de små æsker, der er;  æsker kan 
være betrukket med silke, - tror også, jeg har lidt af disse. Desuden findes der 
også æsker forklædt som dukker eller andre ting til slik og godter, dem har 
jeg glemt at medtage, men de er skægge og anderledes, har selv en 
soldaterdreng og en hest. De kaldes candy-boxes. 
Nogle kan være overstrøet med mavebælter- de fine små papirtryk, der blev 
bundet om cigarerne, samt cigaræsker, som nok er brugt til mange nye 
æsker, de er jo nemme et videre udvikle. Jeg håber selvfølgelig at se alle jeres 
andres æsker, det skal nok blive en spændende dag, hvor ALLE har noget 
med. 
Anne F                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Side 8 

 

Anne æsker                                        
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                                      Julefest i Legetøjets venner  

                   Torsdag den 7. december 2017 kl. 14.00 

   Du kan tilmelde dig til formanden senest den 3.december 2017 

( tlf.nr. og E-mail adresse på bagsiden af bladet) 

Entré 50 kr., der betales ved indgangen. 

 

Bestyrelsen køber ind og sørger i øvrigt for hele arrangementet. 

Der vil være kaffe, kager og slik. 

Vi synger julesalmer og får sikkert også læst en julehistorie. 

Vi spiller også banko og gevinsterne er de gaver, som hver især 

kommer med. En gave, der kan være et stykke gammelt legetøj, 

gammel julepynt eller lignende. Gaven må ikke være pakket ind. 

Vi trækker lod på indgangsbilletten om bordenes blomster. 

 

Der vil også være mulighed for taskesalg, så hvis der er nogen, der 

har jule- eller andre ting, de gerne vil sælge, så er muligheden her. 

 

Bestyrelsen håber, at mange vil møde op til denne hyggelige 

tradition. 

 

 

På gensyn  
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Farmors Dukkemuseum 

 

Vibeke Monnicks har åbnet et dukkemuseum i Søndergade 11. 

Hørve, Odsherred. 

Egentlig var det hendes fritidsbeskæftigelse, som hun skulle nyde i 

sit otium. 

Men i 2017 åbnede hun så Odsherreds nye privatejede museum. 

Her udstilles over 2000 dukker, deriblandt en unik samling af 

royale figurer med kostumer fra 1800 tallet. 

Der er også dukker, der forstiller f.eks. Grace Kelly, Lady Di, 

Jackie Kennedy og Micelle Obama 

 

Der er oplevelser for både børn og voksne 

 

Foruden en Cafe, er der også en butik, hvor du kan købe dukker og 

unika smykker, som ejeren selv har fremstillet 

 

Nok et besøg værd. 
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Stort og småt  

Kaffetjansen i november tager 

Anne Friis og Birte Hemsen  

 

I december arrangerer bestyrelsen 

Julemødet. 

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

Kontingentet for perioden 1. okt. 2017 til 30. sept. 2018 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. 

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 2.del af sæson 2017 

7. sept. 2017:  Nyanskaffelser: Hvad har du fundet i årets 

                         løb   

           5. okt. 2017   : 1900 tallets materialer omkring gammelt legetøj 

           2. nov. 2017   : Æsker, skrin, sparebøsser og mærkelige ting 

           7. dec. 2017   :  Julemødet – alle tager som sidst en gave med 

  

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

  måned. 

  Samlertræf i Frederiksberghallen hal A, den 3.  december 2017  

   mellem 11.00- 15.00. Gratis entre. 

  Frederiksborghallen  den 27-28 jan. 2018 fra 10 – 16. Entre 40 kr. 

   Brøndsalens julemarked: 18-19. november 2017 

  Bellacentret: 4-5 november 2017 lørdag 10-17, søndag: 10-16. 

  Entre 40 kr. 

  Christianias julemarked: fra den 11. december til og med den 20. 

  december 2017 

  

 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: 10. december  2017 

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

