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Medlemsblad for foreningen 

Legetøjets venner  

Næste møde: 

Torsdag den  1. december 2011 kl. 18.00 

Mødelokalet 2. sal                                                                  

Danasvej 30B                                                                                      

2000 Frederiksberg 

Månedens emne:   Julemødet ( se mere inde i bladet ) 

 

 



Side 2                                                              

Næste møde 

Så er det ved at være jul og vi tager hul på julemåneden med at 

mødes til julekomsammen den 1. december. Vi håber, at aftenen 

bliver lige så hyggelig, som den plejer at være.                                                           

Et stort nytårsønske fra mig er, at der vil være flere, der vil 

skrive lidt til bladet, sende billeder eller blot fortælle mig, hvad, 

der kunne være interessant at sætte i bladet. 

Redaktøren ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår. 

Med venlig hilsen 

Anny 

…………………………………………………………………………………  

Roser i november 
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Referat fra sidste møde den 3. november 2011                 
Af Anny Petersen 

Der var 22 fremmødte.  Emnet var legetøj på hjul.                                                                      

Der er egentlig rigtigt meget legetøj der kan bevæge sig frem på 

hjul.  Det fik vi at se på mødet, hvor mange medlemmer havde taget 

alskens forskelligt legetøj med.  Også noget uden hjul.                                                                             

Der var 

 En skarabæ i blik 

 En optrækkelig and 

 Alle afskygninger af dukkevogne 

 En jumbe med hest 

 En gammel sporvogn 

 Hunde af mange slags 

 En steiff-bil 

 En flyvemaskine 

 2 japanske biler 

 En Trillebør 

 Små fugle  

 En And med ællinger 

 Høj dukke stol 

 En sjov soldat på hest 

 Små disneybiler fra 1970erne 

 En Lehman- bil 

 En teknobil med reklame for kul og koks 

 En lille scooter 

  



Side 4 

 2 små cykler af plastik 

 En gravhund 

 Et lam 

 En træhest 

 En lille bamse på hjul 

 En elefant 

 2 små grise på en dræsine 

 En kanin på tre hjul 

 En steiff- abe fra 1913 

Margit holdt et lille foredrag om gamle gimpenåle og forskellige 

andre håndarbejdsredskaber. 

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

Billede fra sidste møde                                                                          
Foto:  Anny Petersen         

 

 

 

En af Pers engle 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           



Lidt om nisser                                                 Side  5              
Af Anny Petersen                                                                      

Der er flere historier om, hvornår den første nisse viste sig for 

mennesker. Jeg vil fortælle 2 historier og jeg pointerer, at det - i hvert 

fald for den første - er historie og ikke fakta. I den første historie skal 

vi helt tilbage til omkring 1200 tallet, hvor den svenske konge  Frederik 

Ugarph fik overbragt en træfigur fra Nidaros.  Figuren var blevet fundet 

i Byen Trondheim i Norge i en lille fiskerhytte, hvor den havde stået 

upåagtet i en årrække. Den lille fyr var 15 cm høj. Fundet skulle bevise, at 

nissen er af skandinavisk oprindelse og videnskabelige undersøgelser har 

dateret den til århundredet før vor tidsregning.                                                   

Nisserne blev udbredt til andre lande i folkevandringstiden. Ca. år 395 

nåede de Nederlandene og i år 449 menes de første nisser at være nået 

over kanalen. De kom til England sammen med Anglerne og Sakserne, som 

boede langs Elben.                                                                                                   

Den anden historie er måske mere sandfærdig og her blev nissen til 

Julenissen.                                                                                                 

Julenissen blev ”født” i 1836. Indtil da var nissen ikke altid en hyggelig og 

rar fyr. Men i 1836 ”opfandt” maleren Constantin Hansen julenissen. Han 

havde i 1836 inviteret sine danske kunstnerkolleger til julefest i Rom, 

hvor han boede i den tid. Kollegerne var bl.andre Vilhelm Marstrand, 

Bertel Thorvaldsen og G. Bindesbøll.                                                    

Sidstnævnte beskrev julen i et brev til sin bror i København og han 

fortalte heri, at Constantin Hansen havde udsmykket sit atelier med 

udklipperede orange papirnisser på sort bagrund.                                   

Her var nisser, der dansede om julegrøden, nogle, der sloges med katten 

og nisser, der drog over Ponte Molle med julegaver. Og så var julenissen 

født. Bindesbølls brev blev trykt i Dansk Kunstblad, og således blev 

Constantin Hansens idé hurtigt formidlet videre til alle danske kunstnere i 

Guldaldertidens København. 

 

 



Side 6  

Billeder fra sidste møde                                                                         

Fotos: Anny Petersen    
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Et kik ind i et dukkekøkken fra 1930/40erne  

Foto: Anny Petersen  
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Så er det jul igen og Legetøjets venner holder det traditions -

bundne julemøde  

Torsdag den 1. december kl. 18.00 

Entré 40 kr., der betales ved indgangen. 

Tilmelding til formanden senest den 27. november 2011. ( tlf.nr, og 

email-adresse på bagsiden af bladet ) 

Som sædvanlig vil bestyrelsen arrangere mødet og tage sig af det 

praktiske arbejde. 

Der vil være lotteri med gaver til alle. Juletræ, bankospil og kaffe 

med kage og slik. 

Margit vil fortælle en julehistorie og vi vil hygge os med sange og 

snak. 

Husk at tage et stykke julepynt med til juletræet, så det ser 

smukt ud, når der bliver trukket lod om det. 

Som noget nyt, vil der i år være en lille bod med kunsthåndværk. 

Vi håber, rigtigt mange vil møde op. 

Mange hilsener 

Bestyrelsen 
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Lidt mere om Rasmus Klump 

For et stykke tid siden skrev jeg et par linjer om, at Rasmus Klump nu var 

ved at nå pensionsalderen. Her er lidt mere 

Rasmus Klump er en dansk tegneserie skabt af Carla og Vilhelm Hansen. 

Hun skrev teksterne og han tegnede figurerne. 

Rasmus Klump fyldte 60 år den 17. november. I den anledning havde Tivoli 

lavet forskellige aktiviteter, der alle involverede den kære gamle fyr.  

Som i alle ved, så er Rasmus Klump en tegneserie for børn, der fortæller 

om de eventyr Rasmus og hans venner kommer ud for på deres rejser 

jorden rundt i ”Det gode skiv Mary”. 

Man kan vel sige, at historierne i serien har et pædagogisk tilsnit. 

Vennerne oplevede aldrig noget rigtigt farligt. De mennesker, de mødte på 

deres vej var alle gode og uanset hvad, så bevarer Rasmus og vennerne 

troen på, at alt går godt. Man kan sige, at de har samme barnesind, som 

mindre børn er begavet med. 

Rasmus Klump begyndte som en tegneseriestribe i Berlingske Aftensavis 

den 17. november 1951. Serien blev hurtigt udbredt til udenlandske aviser, 

hvor den blev solgt i 30 millioner eksemplarer.  Da den således var en 

succes, udkom det første album i 1952 og efterfølgende mange flere. I 

1997 og 2000 blev den optaget på TV. Rasmus Klump er udgivet i mere end 

20 lande siden 1951 og antallet af solgte hefter har passeret de 20 mil. 

eksemplarer. 

I 1998 stiftede Carla Hansen sammen med PIB Copenhagen ”Rasmus Klump 
prisen”. Prisen uddeles til en person, en virksomhed, en institution eller 

organisation, der gennem sit virke og optræden har levet op til filosofien i 

Rasmus Klump-historierne og derved været et godt eksempel for andre 

danskere. Blandt modtagerne er H.K.H. Kronprins Frederik, fodboldspiller 

Michael Laudrup og Danske Hospitalsklovne.                                                                                      
Kilde: Bl.a. Internettet 

 



Side 10 

Billeder fra sidste møde                                          
Fotos: Anny Petersen 
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 Stort og småt                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Næste møde er julemødet,                                                                  

hvor bestyrelsen tager sig af                                                     

kaffebrygning, indkøb m.m. 

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

Husk at betale dit kontingent                                                                                                 

                                               

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

Købes                                                                                  

Gode gamle dukkehusmøbler og nips fra før 1910/1920.                         

Kontakt Lone Agersted på telefon 46 37 31 27 

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

Sælges                                                               

Drengelegetøj fra 30-erne og 40-erne til salg.                                   

Henvendelse til Eva Ek, tlf. 33 30 22 75 

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

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. Åben hver lørdag mellem kl. 13- 17 og ellers efter aftale 

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


Program for 1. del af sæson 2012 

Torsdag den  5.januar 2012: Det samler jeg også på/ Hvad er det?                                                                                  

Torsdag den  2. februar 2012: Trolde                                                          

Torsdag den 1. marts 2012: Dukker fra 1950erne                                                                 

Torsdag den 12. april 2912 : Generalforsamling og loppemarked. 

Torsdag den  3. maj 2012: Dukkebadeværelsesudstyr, f.eks. 

servantestel, spejle , kamme, børster og forskelligt sanitet. 

Loppemarkeder 

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

Loppemarked  i Forum, lørdag/søndag 7. – 8. januar 2012.  Begge dage 

fra kl. 10 – 17.                                                                      

Plantefarvernes julemarked på Rødovregård, lørdag/søndag den 26.og 

27. november.                                                                                                         

Se i øvrigt oversigt over markeder på www.markedskalenderen.dk  

_________________________________________ 

Formandens E- mailadresse : birgittedencker@mail.dk                                   

Formandens telefonnr. 45 88 88 38                                                          

Reddaktørens 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. december 2011 

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

