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Medlemsblad for foreningen 

Legetøjets venner  

Næste møde: 

Torsdag den 4. sept. 2014  kl. 14.30  

Lyshøjgårdsvej 103, kælderen  

2500 Valby 

 

Månedens emne: Nyanskaffelser (”Sommerfristelser”) 

 

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 

28633403, så kommer vi og lukker dig ind. 
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Kære medlemmer! 

Dette blad kommer i rigtig god tid. Grunden til det er, at der skal 

være mulighed for at tilmelde sig til ” En härlig dag på Katrinetorps 

Landeri”. Se side 5. 

Men sommeren byder også på andre muligheder: Loppemarkeder, 

antikmesser, marskandiserbesøg o. m. a. 

Måske finder man lige netop det, man har ledt længe efter. 

Så god jagt og 

mange hilsener og på gensyn 

 

Anny 

 

__________________________________________________ 

September 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

                                           

        Roser er røde, violer er blå 

       Jordbær er søde, du er lige så 



                                         Side 3             

                  Referat fra bestyrelsesmødet   

Sæsonens sidste møde d.8.maj havde tiltrukket 19 medlemmer. 
Formanden bød velkommen og overrakte foreningens gave til 
Birgit i anledning af 80 års fødselsdagen. Desuden gjorde hun 
rede for bestyrelsens forslag om at begynde hvert møde med  
10 min. præsentation af et medlems særlige genstand, hvilket  
kunne følges op af en omtale i det følgende blad. Der blev  
sendt en seddel rundt, hvor man kunne skrive sig på, men den 
nåede aldrig hele vejen, så fortsættelse følger nok ved næste  
møde. 
Der blev udkastet en ide om en evt. udflugt til antikmesse til 
Katrinetorp i nærheden af Malmø 15.-17. August. Flere fakta vil 
fremgå af første blad i kommende sæson. 
Derefter gav Birgitte ordet til Per, som holdt foredrag om sit arbejde 
med at skrive bogen om legetøj efter ca. 1930. 
Pers hang til at samle begyndte, mens han var barn, men som  
tilfældet har været for mange andre, smed hans onde mor alt hans  
legetøj ud. Efter et ophold i Paris kunne interessen for legetøj ikke 
holdes nede. Han blev medlem af Snurretoppen, gik til messer 
på Sheraton og opgav at holde samlergenet i ave. 
Efter en bog om ikoner og en om bamser gik et tilløb til en bog 
om legetøj i sig selv på grund af pengemangel, men et møde med  
en ven på en bogmesse satte gang i processen igen.  
Det blev skitseret til at omfatte legetøj fra 30-erne og fremefter, og 
det drøje arbejde med at hjemsøge diverse skriftlige kilder begyndte. 
Det drejede sig bl.a. om Legetøjstidende (1939-79) for legetøjsbran- 
chen, alskens reklamer bl.a. i Anders And fra 1959, brochurer fra  
åbenbart især producenter af drengelegetøj: Tekno, Schuko, 
Connector, Hanse, Modelbiler m.m. samt naturligvis adskillige bøger 
om emnet.  
Der blev opkøbt legetøj på loppemarkeder og talt med handlende  
og samlere som f. Eks ejeren af Herold og ”kuglemanden”  
Jørgen Skov Petersen. 
Bogen skal ud over billeder og billedtekster også rumme en skitse 



                                              Side 4 
af den tidsramme, hvori legetøjet er aktuelt. 
Endelig gav Per eksempler på historien om kugler fra de håndlavede 
til de industrielt fremstillede, hinkesten af diverse materialer og  
Actionman i mange udgaver fra 1960 til 1984., byggesæt fra Irma samt 
Kinderæg, der havde debut i Danmark 1073. 
Mange emner inden for det enorme område , som legetøj dækker, 
blev berørt, og det bliver interessant at se resultatet forhåbentligt  
om ca, et år. 
( referent Margit) 
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En härlig dag på Katrinetorps Landeri i Malmö 17 augusti 2014 
 

välkomna Till en spännande dag med utomhus 
Kuriosamarknad, 

Antikmarknad, classic cars, konsert med limhamns brassband, 
antikshop, serveringar med mera! 

en heldag!!! 
samling under uret på  Köpenhamn h kl 10.15 

med returbiljett till malmö. 
tåg avgår från perrong 5 (?) kl 10.30 

avstigning sker vid första stopp i sverige hyllie station ca kl 
11.oo. 

abonnerad buss väntar utanför stationen, den lösta biljetten 
gäller för resa till katrinetorp. 

hemfärd efter överenskommelse. 
arrangemang + transport malmö + entreér 100 dkr. 

ev överskott tillfaller föreningens kassa. 
 
 

bindande anmälan senast söndag den 10 augusti 
 

bindande annmälan till: Birgitte Dencker senest den 8. august 

Tel:45888838 

 
antal anmälda till göran  tel 0046 40 492630 

eller mail: monte@telia.com
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Billeder fra sidste møde 

 

 

Per Cederholm fortæller 
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Hvem fylder også 80 i år? 
 

 

 

   

Har fødselsdag den 9. juni 1934 

 

Hans kæreste hedder Andersine And. 

 

Han har nogenlunde fast arbejde på margarine-

fabrikken, men har også utallige andre jobs. 

 

Han går altid klædt i matrostøj og har både en sort 

og en blå matrostrøje. Huen er altid blå. 

 

Anders kom til Danmark i marts 1949 
Kilde. Internettet 
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Rasmus Klump på Storm P museet 
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  Billeder fra sidste møde      

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos:  

Anny Green 
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En af bladets flittigste skribenter, Anne Friis, fyldte 70 

år den 4. juli 2014. 

Vi kipper med flaget og bladet sender et forsinket   

til  lykke . 
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Stort og småt                                                                                  

Kaffetjansen i september måned tager Margit.                                                  

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

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  

Loppemarked, Islev Torv, Islevbrovej,lørdag den 2. aug. 2014 

Loppemarked Røde hal, Rødovre Parkvej 425, 16. – 17. aug. 2014                                                             

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. september 2014     

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

