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Medlemsblad for foreningen 

Legetøjets venner  

Næste møde: 

Torsdag den 7. november 2013 kl. 14.30 

Lyshøjgårdsvej 103, kælderen  

2500 Valby 

 

Månedens emne: Julepynt 

  

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! 

Nu er det snart jul og vi kan begynde at tænke på julepynt. 

Denne måned emne er netop julepynt. 

Jeg håber, at der er mange, der har været i gemmerne og fundet 

deres yndlings julepynt. 

Husk at I kan sende input hele året og om alle ting, ikke blot om 

månedernes emner. 

Alt tages imod med stor tak. 

 

Mange hilsener og på gensyn 

 

Anny 

 

 

__________________________________________________ 

November måned 
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Referat af mødet den 3. oktober 2013 

 

Formandinden kunne ikke deltage p.g.a arbejde, så Anny bød 

velkommen til den lille trofaste skare, som var mødt op. Der var 

kun 12 deltagere, men stemningen var god og snakken gik lystigt. 

Emnet var Brio- legetøj. Vi manglede Gøren til at fortælle, da han 

nok er den af vore medlemmer, der ved mest om BRIO. 

Af ting, der blev vist frem var: 

 Gravhund 

 Heste 

 Andemor med 2 ællinger 

 Bil 

 Skildpadde 

 Balancefigur 

 2 transportbiler 

 Fred Flintstone- bil (der var faktisk 2, hvoraf den ene var 

godt brugt ). 

 En ko 

 Spil 

 Båd 

 Rangle 

Anne oplyste, at hun havde besøgt Briomuseet i Osby og at det var 

et besøg værd. 

 

Som sædvanlig var der kaffe og kage og taskesalg. 
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Billeder fra sidste møde 
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En juledrøm gik i opfyldelse 
Af Lone Agersted 

 

For snart en del år siden, så jeg en formidabel julekrybbe hos et 

ægtepar, der både er samlere og handlere. De rejser en del rundt i 

Tyskland for at lede efter gammel julepynt og har aldeles 

pragtfulde ting, men i mine øjne slog krybben alt. 

Aldrig havde jeg set noget lignende og mere vidunderligt indenfor 

den genre. Krybben, der formentlig stammer fra det sydlige 

Tyskland, er fremstillet i træ og beklædt med vat. Der er trængsel 

inden døre, for ikke alene ser man her Den hellige Familie, men også 

dyr, som traditionelt forbindes med en stald – scene. Desuden er 

der blevet plads til et lille hus, flere vatklædte børn og snepudrede 

træer. 

Fra den dobbelte gavl hænger istapper af en slags metal med 

glimmer, og på en hylde foroven er ikke alene grønne småbuske, men 

også et par får anbragt. Et vinterklædt barn og en engel af 

glanspapir er klæbet til forsiden sammen med et sirligt lille stakit. 

 

Der er indlagt både lys og lyd i huset, idet en spilleæske er bygget 

ind under den forhøjning, hvor Jesusbarnet, hans forældre og en 

engel troner i baggrunden. 

 

Synet dengang gjorde mig nærmest målløs, og eftersom parret 

handler med antikviteter, spurgte jeg forsigtigt, om krybben 

eventuelt var til salg?-Eller kunne de måske prøve at finde en 

tilsvarende på et kommende Tysklandsbesøg? 

Svarene var nej til det første spørgsmål og ja til det andet. 
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I årene derefter spurgte jeg derfor jævnligt, om der havde været 

endnu en vatkrybbe indenfor rækkevidde på én af deres 

ekskursioner, men den eneste, de havde set, var så kostbar, at de 

slet ikke bød på den. 

 

Jeg blev enig med mig selv om, at vi naturligvis kan leve uden en 

vatkrybbe ikke mindst i betragtning af, hvad vi ellers har. Hvis vi 

absolut skulle!!! 

 

Men så skete miraklet: I efteråret 2012 meddelte parret pludselig, 

at nu havde de anskaffet noget, der skulle stå på krybbens faste 

plads i december, så jeg måtte godt købe den. De synes, at de var 

”færdige” med den. 

I mine mange år som samler er den besked noget af det aller- 

lifligste, jeg har hørt, og det var en triumftur at køre hjem med 

vidunderet. Da min mand og jeg forsigtigt tog det ud af 

transportkassen, tændte lyset og for første gang hørte på den 

sprøde melodi fra spilleæsken, følte vi det, som om vi trådte lige 

ind i et gammelt jule – eventyr. 

 

Vi har intet ændret bortset fra, at vi har tilføjet en lille voksengel, 

som nu hænger i åbningen og passer perfekt, som om hun altid har 

været der. 

Omkring krybben er anbragt vores få vat-dyr og en pragtfuld 

julemand i kane med legetøj foruden vores beholdning af antik 

julestads af pap. 
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Sælgerne har ikke noget bud på krybbens alder, men taget ud fra 

glansbilledernes kvalitet og stil, figurernes udtryk og sliddet på 

fårene vil jeg selv gætte på tiden omkring 1910 – 20.   

Hvis nogen har et andet bud, er jeg interesseret i at høre det, for 

vi vil gerne vide så meget som muligt om netop den slags jule-

krybbe. 

 

Vores datter, som ikke er let at vride positive ord ud af i 

forbindelse med vores samlinger, var synlig betaget, og 

børnebørnene – store drenge, ja faktisk voksne unge mænd – 

sukkede begejstret, så jeg kan vist godt love krybben, at den får 

fast ophold i vores familie mange år frem. 

 
                  

 

 

 

Den gamle by i Århus 

Har udstilling hver jul med julens historie helt tilbage til 1600 -

tallet. 

Her er markedsboder og aktiviteter for børn og voksne, julemad og 

varme drikke. 

Du kan få idéer til gammeldags legetøj i museumsbutikken  

www.dengamleby.dk/jul/                                                         
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Billede af den pragtfulde jule-krybbe. 
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  Annonce 

Velholdt støbejernskomfur til salg for 300 kr. 

Komfuret er fuldt funktionsdygtigt.  

Forskellige emaljerede gryder, potter og pander dertil sælges for 

30 – 40 kr. stykket 

Nærmere oplysninger på telefon 45865251 eller 40358736 

 

Julekalendere   

Når julen nærmer sig er det ikke bare julepynten, der kommer 

frem i lyset. Den 1. december er det også julekalendertid. 

Der er mange slags julekalendere 

 Kalendere af pap og papir 

 Stof/ broderi 

 Kalenderlys 

 Dr-julekalender 

Efter tysk forbillede begyndte I. Chr. Olsens kunstforlag i 1932 at 

producere todimensionelle julekalendere  med 24 låger til at lukke 

op dag for dag i december måned. 

Efter 1945 fremstilledes også tredimensionelle kalendere, f.eks. 

nissetog, en nisseflyver eller som i 1957 en nisseraket inspireret af 

russernes opsendelse af den første Sputnik. 
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Siden begyndelsen af 1940´erne har det været almindeligt at købe 

eller selv lave en julekalender af stof med 24 små lommer eller 

ringe, hvori der natten før den 1. december lægges eller hænges 

24 små gaver til børnene. 

Senere er kalenderne blevet mere avancerede og i dag findes der 

utallige mønstre til at sy eller brodere efter. 

En læser af et af vore ugeblade har fortalt, at hendes mor i 1941  

– som måske den første - lavede en kalender af en strimmel klæde 

med et rødt fløjlsbånd ned i midten og broderede sorte streger og 

tal i kanten af det røde bånd. En lille uldgarnsnisse med knappenål i 

ryggen klatrede en streg op hver dag. 

Ideen blev sendt ind til avisen Politiken og præmieret med 50 kr. 

Året efter var der mange julekalendere af stof i butikkerne. 

 

Kalenderlys eller datolys fra 1. til 24. december, der skal brændes 

ned hver dag, blev fremstillet af Asp & Holmblad fra 1942. 

 

Siden 1962 har Danmarks radio hvert år sendt kalenderudsendelser 

for børn i TV og i takt med bedre økonomiske vilkår har tv- 

kalenderen udviklet sig fra sin oprindelige magasin – og 

dukkefilmkarakter til langstrakte fortællende forløb med kendte 

skuespillere. 

Ideen med børnejulekalenderen i 24 afsnit er uden videre held 

kopieret til flere nordiske lande                             

Her i landet må den - som en uafbrudt tradition gennem et halvt 

århundrede -  betragtes som eneståede for Danmark 

 Kilde: delvis internettet                                                    



                                             

                                                  Side 11          

                                      

                          

Stort og småt                                                                                  

Margit laver kaffe.                                                                               

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

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

Sælges                                                               

Dukker i nationaldragter  

Henvendelse på tlf. 44945164 

Barbi-dukker og meget tilbehør 

Henvendelse 21207032 

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

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. 

    Midlertidige udstillinger og museer 

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

     Kroppedal Museum, Kroppedalsallé 3, Taastrup, åbent tirsdag -   

     søndag indtil den 29. december 2013 

 

                                        

 

http://www.barbiemuseum.dk/


Program for sæsonen 2013/14 

           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 9.30 – 16.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

Frederiksborghallen,25. – 26. januar 2014 fra kl. 10 – 16. Entré 40 kr. 

Farum Arena, 2.-3. nov. 2013 og 22.- 23. februar 2014. Entre 35 kr 

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. november 2013      

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

