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Medlemsblad for foreningen 

Legetøjets venner  

Næste møde: 

Torsdag den 2. okt. 2014 kl. 14.30  

Lyshøjgårdsvej 103, kælderen  

2500 Valby 

 

Månedens emne: Bondegårdsliv ( dyr og redskaber ) 

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 i gang igen. 

Redaktionen håber, at vi kan få nogle interessante indlæg til dette 

blad. Der må da være nogle af vore medlemmer, der har lyst til at 

fortælle om kommende emner. 

 Næste gang er det Spilledåser og andre lydeffekter – så er der 

nogen, der ved noget om dette emne, vil redaktøren være ret så 

taknemmelig for at modtage. 

 

Mange hilsener 

Anny 

 

__________________________________________________ 

Oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

                                           

      

  



                                         Side 3             

   Referat fra bestyrelsesmødet fra den 4. sept. 2014 
Af Margit Ambeck  

Ca. 20 medlemmer havde fundet vej til sæsonens første 

møde. Trods beklagelser over regnvejret på turen til 

Katrinetorp, så det ud til, at der var gjort en del gode køb i 

sommerens løb. 

Vivette havde en papkommode fyldt med små  spil, alt intakt 

og med brugsanvisninger. Alder: fra ca. 1905 og tysk. 

Derudover lå der en babydukke og sprællede, - når den blev 

trukket op- 

Göran talte godt for både Katrinetorp, Markaryd og 

Degeberg. Brio er solgt til et tysk firma, men beholder 

museet i Osby. Hòkeriet i Malmò er lukket. Gòran kunne 

fremvise en del mindre, billige ting: en gris, et par tumlinger, 

et par dukker, nogle mekaniske biler, en sulten hund og en 

fugl. 

Anne havde gjort det i det engelske og købt bl.a. en 

malebog, en sprællerødhætte, nogle påklædningsdukker, en 

wedgewood urtepotte, 2 1800-tals dukker og en paryk. 

Kirsten havde i bogstaveligste forstand hjemført en STOR 

dukke fra 1840 fra Tyskland. Den havde trådt sine dukkesko 

bl-a- i legetøjsmuseet i Teglgårdsstræde, hvor Anne havde 

fotograferet den i 1995, hvorefter den på sælsom vis var 

havnet i Coburg, - noget af en omvej til Roskilde. 



                                              Side 4 

Bodil var selvfølgelig faldet for nipsenåle. 

Birgitte så sin påskehare med æg blive forvandlet til et egern 

med nød. 

Per havde en sjælden lyserød abe, nogle nipsenåle fra 

krigens tid ( voks?), en lilleputekspres fra 1951 og noget 

meget tidligt lego. 

Frank gjorde os klogere på materialet bakelit, opfundet af 

Bakeland 1907 og indtil ca. 1940-erne anvendt til særdeles 

mange hverdagsting såsom fatninger, kontakter, radioer og 

taskelåse, til plastik udkonkurrerede det i 1950-erne. 

Rita havde fundet en talende abe,--kender vi ikke alle sådan 

en? 

Allan havde et tuschtegnet billede a la sillhuetklip, 2 

brevpressere fra Skotland fra 60-erne samt 729 

æggebægere, som vi glæder os til at se – i etaper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                Side 5 

     
Dalarheste                                                               
Af Anny Petersen 

Jeg var for et par år siden på en tur til Dalarne og på vejen 

gennem det skønne landskab kom vi forbi den fabrik, der 

producerede Dalarheste. 

Dalarheste  er et symbol på Sverige og især på den svenske 

hemsløjd og almue kultur. 

Det var meget fascinerende at se, hvordan produktionen af en 

hest skred frem – træskærerarbejdet – malingen – 

finjusteringen og til den til sidst havnede på reolen klar til salg. 

Dalarhesten er egentlig et stykke gammelt trælegetøj, som 

skovarbejderne snittede i de lange vinteraftener. 

I begyndelsen var hestene noget primitive og uden bemaling. 

Men i 1800 tallet begyndte man at sætte farver og mønstre på. 

I 1939 fik man lavet en 13 meter høj Dalarhest til 

Verdensudstillingen i NewYork. Det gav megen omtale og satte 

vel også ekstra skub i produktionen. 

I dag findes hestene i mange størrelser og mønstre og fra at 

være et stykke legetøj er det nu i dag et stort samlerobjekt. 

Produktionen findes i dag i Nusnäs 

  

                                   

                                         

 



                                                Side 6 

Billeder af Dalarheste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 



                                                       Side 7 

Billeder fra sidste møde 

Fotos. Anny Green 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

                                                        

 

  
 

 



                                     Side 8 

 

Billeder fra sidste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

      

 

                                    

 



                                                                   Side 9 

Bondegårdsdyr                                                                                       

AF Anny Petersen 

Oktober måneds emne er Bondegårdliv, dyr og redskaber. I 

gennem tiderne har dagligdagen og kulturen kunne afspejles i 

børnenes legetøj. Det var derfor meget almindeligt, at man 

ude på bondegårdene om vinteraftener sad og snittede 

legetøj til børnene . Og hvad var mere naturligt end at bruge 

gårdens dyr til modeller. 

De første bondegårdsdyr var – som Dalarhestene – noget 

primitive, men børnene kunne bruge mange timer på at lege 

med dem.                                                                                   

Efterhånden fik industrien også øje på en mulig produktion af 

dette legetøj.  

I årene 1930 – 1950 havde mange børn både i by og på land en 

bondegård med alskens dyr og redskaber. Bysbørnene lærte 

herigennem de forskellige bondegårdsdyr at kende  - dyr, de 

måske aldrig havde set i virkligheden. 

Som tidligere skrevet i dette blad begyndte 

fængselsvæsenet i 1950´ erne at give fangerne mulighed for 

at fremstille legetøj til børn. Mange bondegårde og dyr så 

dagens lys. Mange ganske flotte.  

Bondegårdsdyrene var som sagt først fremstillet i træ, 

senere i lineol, plastik og metal. 

 

 



                                                 Side 10 

 

Bondegårde og bondegårdsdyr er stadig et interessant 

legetøj for mange børn og nu om stunder produceres dette 

legetøj både af Lego og Schleich (Legoland.dk) 

Begge fabrikker har et kæmpeudvalg af smukke figurer og 

gårde med tilbehør. Alt naturligvis i plastik. 

Jeg har selv en bondegård med mange dyr stående i min 

kælder. Min datter fik den i 1978 af nogle drenge, som havde 

haft den i mange år. Nu bliver den slæbt op, når 

børnebørnene er på besøg, selvom interessen fra deres side 

er mere Legoklodser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Side 11              

                                           

         

Stort og småt                                                                                  

Kaffetjansen i oktober måned tager Margit.                                                  

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

Kontingentet for perioden 1. okt. 2014 til 30. sept. 2015 er                 

250 kr.  Giroindbetalingskort er vedlagt dette blad. 

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

sparer du bankgebyret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Sælges     

Dukker i nationaldragter  

Henvendelse på tlf. 44945164  

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

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                                                                 

Storm P. museet, Frederiksberg Runddel, viser Vilhelm Hansens 

originaltegninger om Rasmus Klump og hans venner. 

Udstillingen har åbent tirsdag – søndag fra kl. 10 – 16. 

Udstillingen slutter den 4. januar 2015   

http://www.barbiemuseum.dk/


             Program for 2. del af sæson 2014 

                

           4. sept. 2014:        Nyanskaffelser ( Sommerfristelser) 

2. okt.   2014:        Bondegårdsliv ( dyr og redskaber ) 

6. nov.   2014:        Spilledåser og andre lydeffekter 

4. dec.   2014:        Julemødet 

 

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

Kræmloppen,Slotherrensvej 107, Vanløse. Hver weekend 9.30 – 16.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loppemarked, Brønshøj Torv, første lørdag og søndag i måneden fra 

april til oktober fra kl. 9 – 15  

Samlertræf i Frederiksberghallen,halA,den 7. dec 2014 kl. 11 – 15, 

gratis adgang 

Bella center, den 4 - 5. oktober 2014, kl. 10 – 17. Entre 40 kr.               

Forum,den 11.- 12. okt. 2014, kl. 11-17. entre 40 kr. 

Valbyhallen, den 14 – 15 februar 2015, kl. 10 – 17. entre 40 kr.  

Glostrup Idrætspark, Stadionvej 80, Lions kræmmermarked den 5. 

okt.2014, 10 – 16. Entre 20 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: 15. oktober 2014     

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

