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Medlemsblad for foreningen 

Legetøjets venner  

Næste møde: 

Torsdag den 3. januar 2013 kl. 14.30 

Lyshøjgårdsvej 103, kælderen  

2500 Valby 

 

Månedens emne: Det samler jeg også på. 

 

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 året 2012 gået og vi har igen oplevet nogle gode timer 

sammen i det gamle år. 

Nu tager vi hul på 2013 og det vil være skønt, om vi i det nye år 

kunne få nogle flere medlemmer. 

Og så er det jo sådan, at man ved nytår kan komme med 

nytårsønsker. Redaktionen af dette lille blad har et meget stort 

ønske: ”Mindst et indlæg fra vore medlemmer til hvert blad.” 

Mange af vore medlemmer har en stor viden, som jeg gerne vil 

have, at de deler med os andre. Tænk over det. 

Til slut vil jeg takke de medlemmer, der har leveret materiale til 

bladet – stor tak for jeres interesse i at gøre bladet bedre. 

 

Godt nytår  

Mange hilsener 

Anny 

 

__________________________________________________ 

Januarbillede 
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Julefesten den 6. december 2012 
Af Anny Petersen 

 

Mødet forløb planmæssigt. Dog var der færre tilmeldinger end de 

øvrige år. Vi var kun 14 medlemmer og vi savnede mange. Hvad 

årsagen til det noget magre fremmøde var, ved jeg ikke. Vi havde i 

år valgt at holde julemødet om eftermiddagen, måske en del af 

årsagen og mange kunne have haft ferie. 

Bestyrelsen håber, at vi næste år kan møde talstærkt op. 

Der var som sædvanligt kaffe, kage, slik, æbler og klementinerne 

på bordet. Margit læste en julehistorie op for os på sin sædvanlige 

gode måde. Derefter var der banko og i år var der 2 spil, da vi var 

så få. Alle fik vist en god ting med hjem. 

Hilda takkede på forsamlingens vegne Anny for arbejdet med vores 

lille blad og gav hende et lille tykt englebarn med en gammel 

nipsenål i maven. (Jeg takker for den smukke tanke). 

Til slut var der lotteri på indgangsbilletten. Det pyntede juletræ 

fik ny ejer og mange fik en julestjerne med hjem. 

Sidste år forsøgte vi med en lille julebazar og da den var en succes 

var det igen i år en del smukke ting, vi kunne købe. Hjemmelavede 

juleting, patchwork arbejder m.m. Der var rimeligt godt salg, så det 

gentager vi nok til næste år. 
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Billeder fra julemødet 
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Program for næste sæson 

3. januar 2013:    Det samler jeg også på 

7. februar 2013:  Miniaturelegetøj 

7. marts 2013:     Legetøj af pap og papir, f.eks. påskeæg 

4. april 2013:       Generalforsamling og loppetorv 

2. maj 2013:        Dukketøj, sko, hatte, m.v. 

…………………………… 
                                      

 

 

Lidt mere om Store Marie og Lille Marie    

 Af Anny Petersen 

 

I december måned var jeg en tur i Arbejdermuseet og i den lille 

butik fandt jeg et hæfte, der hedder: ” Her kommer Store Marie 

og lille Marie ”. Fortalt og opsat af Kirsten Nygaard Andersen og 

Lise Rasmussen. Forfatterne er selv samlere og man kan tydelig 

fornemme ved at læse hæftet, at de er meget vidende om emnet 

og at de er seriøse samlere af Store Marie og Lille Marie. 

Jeg har tidligere i dette blad skrevet om påklædningsdukkerne 

Store Marie, lille Marie og Sorte Marie, men da jeg læste 

ovennævnte hæfte, synes jeg, at der var nogle interessante ting, 

som jeg gerne vil dele med jer. 

Som undertekst til titlen står der ” Historien om en kiks og dens 

påklædningsdukker.” 

 

Mange samlere af de populære påklædningsdukker har nok en gang 

imellem tænkt ” Hvordan opstod de dukker egentlig ? ” og hvor 

mange kjoler, tilbehør m.m. er der egentlig lavet til dukkerne?. 
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I omtalte hæfte finder I en fuldstændig fortegnelse over det tøj, 

der er lavet til de 3 dukker samt en historie om kiksefabrikken. 

Der er mange interessante oplysninger, hvoraf jeg vil nævnte nogle 

stykker.                                                                   

 Der er lavet 245 kjoler til Store Marie, 175 til Lille Marie 

og 50 til Sorte Marie 

 Fabrikken, hvor Mariekiksene, som vi kender dem blev lavet, 

er Jensen   & Møller: Kiks-, Biscuit- og Vaffelfabrik og den 

første fabrik blev grundlagt i 1885 og var beliggende i 

Dronningensgade 73-77 i det indre Christianshavn. I starten 

blev kiksene lavet i hånden. Senere flyttedes produktionen 

til Ved Amagerbanen 39 og kiksene blev maskinelt 

fabrikeret. På bygningen i Dronningensgade er der over 

porten en figur af en bager og en af etagerne er i halv 

størrelse. Det var her man havde melkammeret. Da 

bygningen blev solgt blev denne etage af beboerne kaldt 

”Pygmæen”. 

 Navnet Marie stammer fra England, hvor der i anledningen 

af brylluppet mellem Dronning Viktorias ældste søn, Alfred 

og Storfyrstinde Maria af Rusland blev der produceret en 

kiks, der var mere delikat end øvrige engelske kiks og denne 

kiks fik navnet Maria. Senere har firmaer i andre lande 

taget navnet til sig.   

 Firmaet Jensen & Møller har siden 1885 fremstillet kiks 

efter engelsk forbillede og kiksene blev markedsført under 

forskellige navne. I 1937 i anledning af Chr. X ´25 års 

jubilæum fik firmaet lov til at fremstille en særlig 

jubilæumskiks. Tilladelsen gjaldt kun et år, men da man 

gerne ville fortsætte med at producere denne søde kiks 

med vanillesmag, valgte man at kalde den Mariekiks. 

 Kiksene blev solgt i løs vægt og i pakker.  I 1938 kostede 
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      en rulle Store Marie 50 øre og en rulle Lille Marie 25 øre. I 

      hver pakke lå et lille samlermærke og man kunne ved 

      indsendelse af 25 øre erhverve sig en mappe til at samle  

      mærkerne i. 

 Den 9. april 1940 annoncerede Jensen & Møller, at nu kom 

Store Marie og Lille Marie som påklædningsdukker. 

Tidligere kunne man se tegninger af Store Marie og Lille 

Marie i reklamerne. I de forretninger, som solgte kiksene 

kunne hvert barn få 1 ark med de 2 dukker og 2 kjoler. Der 

var tillige indlagt kjoler i rullerne. 

 Det var hensigten, at man kunne få snitmønstre til de første 

kjoler gennem et samarbejde med ” Modebladet 

Mønstertidende.” 

 Efter en strid i 1951 – 1952 om retten til at lægge kjoler i 

kikserullerne, gik Jensen & Møller med til at fjerne kjolerne 

fra pakkerne fra 1. april 1953.                                                  
 

Dette var lidt af, hvad man kan læse i hæftet. Vedr. hvem der 

tegnede dukkerne og tøjet samt øvrige oplysninger henviser jeg til 

min artikel i blad nr. 7. oktober 2012. 
Kilde: Marie Kiks bogen ISBN 978-87-995522-0-7                                                 
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Billeder fra året, der gik 
 

 

 

 

                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Anny Green (Feb. 2012)                                                  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Anne Friis (Marts 2012)                                     
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Billeder fra året de gik 
 

 

 

 

 

 

 

Foto: Anny Green 

(Apr. 2012) 

 

                                                      

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ulla Louby 

(Sept. 2012) 

 

                                                                                                                               
                                                   



                                                      Side 10      

                                                                              

                                                                                                                                       

 

Foto: Kirsten Johansen 

(oktober 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Anne Friis 

(Nov. 2012) 
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 Stort og småt                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kaffetjansen i januar måned tager Allan og Marianne. 

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

Husk at betale dit kontingent. Der endnu medlemmer, der ikke har 

betalt.                                                       

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

 

Sælges                                                               

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

Henvendelse til Eva Ek, tlf. 33 30 22 75 

 

Dukker i nationaldragter  

Henvendelse på tlf. 44945164 

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

      

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 2013 

Torsdag den 3. januar:   Det samler jeg også på                                                                            

Torsdag den 7. februar: Miniature legetøj                                                                                       

Torsdag den 7. marts:    Legetøj af pap og papir, f.eks. påskeæg                                                                                                 

Torsdag den 4. april:      Generalforsamling og loppetorv                                

Torsdag den 2. maj :       Dukketøj, sko, hatte m.v. 

 

Loppemarkeder 

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

Farum Arena,Stavnsholtvej 41: 23.- 24. feb. 2013.  Entré 30 kr. 

Frederiksberghallen hal 4: søndag den 17. marts fra 11- 15 

Frederiksborg hallen, Milners vej 39, Hillerød: 26.-27. januar 2013 

Loppemarked Bellacenteret: 9 - 10. feb. 2013. 10-17 

Ballerup kræmmer og loppemarked, Ballerup superarena 9. – 10. marts 

2013 

Rødovre Loppemarked, Rødovre Parkvej 425: 5. – 6. maj 2013 

                                                                                                                                            

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  Farum Arena:                                             

Redaktørens telefonnr. 44945164                                                      

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

Hjemmesiden: www.legven.dk    

                                                                                                                       

Deadline til næste blad: 15. januar 2013                                                                                                    

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

