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Medlemsblad for foreningen 

Legetøjets venner 

Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 

2500 Valby 

Næste møder 

  

Torsdag den 4. januar 2018 kl. 14.30  

Emne: Gamle skolesager, bøger, tavle, griffel, pen, prøveklud 

m.m. 

Torsdag den 1. februar 2018 kl. 14.30  

Emne: Boudoirdukker, halvdukker og modedukker 

 

  

 

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 starter vi på et nyt år. Jeg håber det bliver et spændende år 

med mange aktiviteter. 

Første emne er gamle skolesager m.v. Vores trofaste skribent Anne 

har skrevet en artikel om emnet. Se inde i bladet.    

Februar måned har boudoirdukker, halvdukker og modedukker på  

programmet. Det må der være mange, der kan fortælle om og vise 

frem. 

Redaktionen ønsker alle et godt og spændende nytår. 

Mange hilsener og på gensyn 

Anny 

 

     

 

 

__________________________________________________ 

 

Nytår 2018 
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 Referat fra mødet den 2. november 2017 

 
Efter et par kommentarer til julemødet, som i år koster 50 kr. men til 
gengæld rummer en god gang forkælelse af deltagerne som symbol for 
det gode fællesskab, gik mødet i gang – og hvilket møde! Emnet må 
have været ekstra motiverende for for første gang havde ALLE noget 
med og bordene bugnede af genstande, hvoraf jeg naturligvis kun kan 
nævne nogle få. 
Vivette havde en pengekasse fra Rønberg og en radio med en 
springende rotte. Birgit havde en gammel syæske med indhold, en 
stambog fra 1886, en dukkemedicinæske, en hostie til nadverbrød, en 
hatteæske og en miniatureæske med fotos fra Napoleons liv. Göran 
havde nogle praktiske æsker med til sødetabletter, knappenåle, 
barberblade og briller, en træsparegris med aftagelig snude, et æble 
med orm, nogle figurer af keramik eller fedtsten og en kinesisk 
glasflaske med et billede malet indvendig. Gertrud havde et fuglebur, 
som indeholdt et ur. Anny havde en japansk decoupageæske, en 
sølvæske med karneol og flere smykkeæsker. Naima havde en svensk 
spånæske og låget fra en sølvæske med karneol, som var blevet 
transformeret til en broche. Birte havde selv fremstillet flotte æsker 
med kort og glansbilleder som pynt og havde desuden en 
metalsparegris fra 1890, en Dalagris og flere keramiksparedyr  Anne 
havde en jubilæumsæske med dronning Victoria, en filigranæske, et 
par kister, der tjente som dukkestueinventar, et par æsker, som var 
sangskjulere fra bedsteforældrenes bryllup 1900 og en candyman. 
Birgitte havde æsker til grammofonstifter og hagl ! og en 
dukkepudderdåse. Allan og Marianne havde en skægkop med 
dronning Victoria, en gravhundepibeholder, en karruselsparebøsse, en 
kørende elefant, diverse mærkelige æggebægre, en stork med baby og 
en tissejomfru! Annett havde en spilledåse, Bimse og Bamse, 2 
Bonzoer og et par bjergfolk.  
Det lader til, at hvis vi kommer med de rette emner, er der ikke grænse 
for, hvad der dukker op af gemmerne. Tak for det. 
Margit Ambeck 
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Billeder fra mødet 7. nov.2017 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

                                            

 

 

  

 

 

 

Fotos: Anny Green 
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Referat fra mødet den 7. december 2017 

 

De oplagte deltagere mødte op ved de veldækkede 
borde til julens møde. 
Birgitte bød velkommen, og vi mindedes Per, som døde 
så pludseligt sidste måned. 
Gavebordet blev fyldt og taget i øjesyn, og så gik 
eftermiddagen sin helt traditionelle gang med julesange, 
- hvor vi savnede Kirsten som forsanger, - julehistorie, - 
der ikke handlede om julen, men mindede om, at af 
børn og fulde folk skal man høre sandheden, - tallotteri, 
hvor vi heldigvis alle vinder, samt nydelsen af det 
indkøbte guf. Og efter et par timer i godt selskab gik vi 
hver til sit med ønsket om en god jul og et godt nytår i 
familiens skød 
MA 
 
                                                     

Billeder fra julemødet 
Foto: Allan Jerris 
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Skoleting                                                         

Anny har bedt mig om at skrive lidt om skoleting, som det næste møde 
handler om, men jeg vil gerne tilføje, at det er ikke fantastisk meget jeg ved 
om emnet. Dog har jeg haft det held at besøge skolemuseet, der lå tæt på 
Rådhuset i København, inden det lukkede. Jeg havde en veninde der 
arbejdede der, og jeg tog en hel film med fotos derfra bare ikke digitalt. Men 
det var et sødt lille museum med mange spændende ting. Der var en 
skoleklasse indrettet som på vores skoletid i 1940-50’erne med spanskrør og 
pegepind samt kakkelovn i lokalet, måske lidt tidligere, vi havde ikke 
kakkelovn i Kbh. Børnene, som besøgte museet klassevis fik så lov at prøve at 
gå i skole, som vi gjorde det. Min veninde Helle var skolelærerinden, jeg 
prøvede også engang, som så overhørte børnene og straffede dem, i 
frikvarteret skulle vi lege sanglege med dem nede i den lille gård som hørte til 
bygningen. Man kunne se alle de ting, vi havde brugt i skolen, samt tidligere 
tiders tavler med grifler o.s.v. samt masser af skolebøger, karakterbøger og 
andet tilhørende. Skolepultene kunne have to elever ved hver pult, med en 
fordybning i bordet til blækhus, som tit var overskrevet og skåret i. Nu, da jeg 
var i Slagelse og hente mine Pd’er, så jeg igen museet med H. C. Andersens 
skoleklasse, der sad de tre elever ved hver pult og der var plads til 10-12 stk. i 
en hel skole. Det er den originale skolestue, de har bevaret. Men den var ret 
lille og mindede meget om min egen skole i mindre målestok. Jeg husker 
tydeligt hvor meget det svinede, når man skulle skrive med pen og blæk, og 
chancen for at spilde i sin skoletaske samt klatpapiret, man brugte. 
 
 Det man mest husker fra sin skoletid er ens første penalhus og skoletaske. 
Mit var et træpenalhus, som kunne åbnes og svinge op til blyanter 
nedenunder, og min taske var af sælskind ovenpå papsider som et tornyster, 
ret klassisk. Men man var utrolig stolt af disse nye ejendele. I min skole skulle 
vi selv købe bøgerne og hæfterne til at skrive i, men dette tror jeg kun gjaldt 
for betalings skoler. Jeg har fundet et betalingskort, det kostede 30,00 Kr. om 
måneden. I dag koster det over 1000 Kr., men hvordan man sammenligner er 
ret så svært, synes jeg. Man fik rabat ved flere børn i samme skole og fjerde 
barn var gratis. Vi spillede skolekomedie i 4 klasse og også i 2, men det var 
ikke på en scene. Kasser med en slags scene i 4 klasse, hvor jeg havde en af 
hovedrollerne, som blev taget fra mig, lige før premieren. Det var ”Du kan 

ikke tage det med dig”, men jeg fik da lavet både kostumer og fundet 
rekvisitter. 
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I realklassen havde min skole” Comtesse Moltkes Pigeskole” den tradition at 
vi havde et lotteri, tror det kostede 2 kr. pr lod, men jeg er ikke hel sikker. 
Alle pigerne i klassen lavede babyudstyr til en fin celluloiddukke, som var 
indkøbt til dette. Det blev gjort i håndarbejdstimerne og vi var virkelig 
dygtige, så lærte vi alt om babyudstyr. Det var et stort og fint udstyr, som 
blev syet over på pap, som så blev vist frem efter morgensang, en af de sidste 
dage før juleferien. Pengene, der kom ind, blev brugt til at indkøbe 
spånkurve, som blev fyldt med mad, og som vi to og to gik rundt og 
afleverede, efter en liste, til de hårdest ramte i forskellige kvarterer. Faktisk 
lærte vi en hel del af dette, og jeg var ikke bange for at møde fremmede, så 
jeg var en af de mest brugte. Desuden var vi alle spændte på hvem, der vandt 
dukken. Det år, jeg var på opgaven, var det faktisk en, jeg kendte, og jeg var 
godt misundelig på at hun fik ”min” dukke. Desværre er hun død for længst, 
selvom hun var meget yngre, så jeg gad vide hvor dukken befinder sig i dag. 
Hvilket mærke, det var, kan jeg desværre ikke huske, men sikkert et dansk 
fabrikat. Måske har I andre lignende historier at fortælle. Men jeg tror nu ikke 
vores specielle opgave var meget udbredt. Anny har sagt at prøveklude med 
forskellige syninger hører med til dette emne, så det gør det en lille smule 
mere spændende. Prøveklude kan være ret smukke håndarbejder, de kan 

være ret lange og smalle. Desuden har jeg en kladdebog med indsatte prøver, 
som jeg vil prøve at lede efter, men så kan i andre gå i gang med at finde 
jeres ting frem, de kan jo ligge langt væk her en af dagene mellem jul og 
nytår. I ønskes alle en god tid og få nu et dejligt nytår og pas på jer selv, vi 
ønsker ikke i klubben at miste flere af vores dejlige venner. Knus fra Anne 
 

                                        Prøveklud ca. 150 år gammel 
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Boudoirdukker  

Hvordan og hvornår disse dukker blev lanceret, ved jeg ikke. Men 

der er måske nogle af vore medlemmer, der kan fortælle om det til 

næste blad. 

Men derimod ved jeg, hvad boudoir betyder. Det er et lille værelse, 

hvor husets frue kunne trække sig tilbage til, slappe af og løsne sit 

korset. 

Senere blev boudoiret anvendt som påklædningsværelse. 

I dag er der sjældent et sådant i de almindelige boliger. 

 

 

                       

 

Halvdukker 

Porcelæns halvdukker er figurer, der er formet fra livet og op. 

De nedre regioner blev erstattet af f.eks. husholdningsartikler 

f.eks. flaskepropper, sæbebørster o.lign. eller som pudderkvast eller 

nålepude. Senere også af stof dannet som en kjole eller skørt. 

Produktionen af halvdukker nåede sit højeste mellem år 1900 og 

1930. De fleste blev lavet i Tyskland, men også andre steder i Europa 

kunne man finde dem. 

De tidlige halvdukker var dyre og en eksklusiv ting at eje. I 1920- 

tallet begyndte man at masseproducere halvdukker, men disse var 

ikke af samme gode kvalitet og design. 

Andre dukker kunne have et stort fyldigt skørt, der kunne dække en 

tekande eller en toilettaske. 

 Designet på disse dukker var som regel smukke kvinder, men det 

kunne også være kæledyr såsom hunde, fugle, katte m.fl. 

De fleste halvdukker blev formet med armene i tre positurer:                                                          
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 Lukket holdt tæt på kroppen, åben med et mellemrum mellem krop 

og arme, borte med en eller begge arme helt bort fra kroppen, ofte 

berører den ene arm håret. 

Nogle halvdukker blev også brugt som reklamesymbol, f.eks. af det 

franske firma ” La Belle Chocolatiere ”. Dukken er her en pige, dr 

bærer en bakke med chocoladekop og et glas med vand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modedukker 

Fra midten af det 1800-tallet steg efterspørgslen på dukker, gamle 

dukketyper blev moderniseret og nye kom frem. 

De første børnedukker blev vist på Verdensudstillingen i London i 

1851. De fleste dukke forestillede dog stadig voksne velklædte 

kvinder. Elegante med tøj efter nyeste franske mode.  

I slutningen af 1800-tallet forestillede mange dukker piger i 

tolvårsalderen. I denne tid opfandt man de første mekaniske dukker, 

der både kunne cykle, danse, synge og sige mama. 

I begyndelse af 1900-tallet kam de første babydukker, der blev de 

første karakterdukker, modelleret efter levende børn, både drenge 

og piger.                                                      

Voksendukkerne forsvandt og kom først igen i midten af 1960erne. 

De fleste kender Barbidukken, drengedukken Ken, Daisydukken og 

alle Action Man figurerne og mange flere. 
Kilde: forskellige artikler                                                        
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   En af Legetøjets venner er afgået ved døden. Anne Fris har skrevet en  

   nekrolog                

 Per Cederholm 

Det bliver svært at komme over ikke mere at skulle 
møde Per Cederholm, høre hans stemme og morsomme historier, samt være 
sammen til de mange bestyrelsesmøder og ture, jeg igennem årerne har 
deltaget i sammen med ham. Jeg har kendt ham i over 40 år, og altid nydt 
hans humor og meget sarkastiske tilgang til livet. Den er jeg selv opvokset 
med, så jeg havde ikke svært ved at genkende den. Desuden var han en 
fabelagtig kok og vært, når vi tit har holdt møder i hans lejligheder, hvor han 
nu end har boet.  
Han havde et enormt talent til at indrette sig, sætte kasser med ting sammen 
i tableauer, billedmager ville jeg kalde ham, med en utrolig fantasi og 
farvesans. Det var lidt forskelligt igennem årerne, hvad der lige nu tændte 
ham, men bamserne havde altid hans store hjerte. Det var derfor også rigtigt 
at han sammen med Lone Riis indrettede Bamsemuseet i Skagen, som jeg 
stadig håber at få at se en dag. Desuden stod han for flere Bamseudstillinger 
på Marienlyst Slot, hvor jeg selv var med. Vi har lavet adskillige udstillinger 
sammen med Lene Priem som tovholder, og den sidste var en lille udstilling 
ude på Vigerslev bibliotek for Legetøjets Venner. Han arbejdede også med 
bøger, som han skrev/lavede flere af, blandt disse bamsebogen og en om 
ikoner. Vi glæder os til at se hans sidste værk, som vi i klubben hørte så 
meget om. Han ringede af og til og læste op for mig, for at få mit syn på hvad 
han mente, eller sendte mig et afsnit på mail. Mange gange har vi tilfældigt 
mødt hinanden på antik, eller kunstudstillinger og slået følge, så han bliver så 
utroligt svært at undvære. 
Det er altid brutalt, når man pludselig er væk uden nogen forudgående 
forklaring. Jeg glædede mig til at komme ind og besøge ham, han elskede jo 
mine valnødder, så det snakkede vi sammen om sidste gang, jeg talte med 
ham i telefonen, kun et par dage før han døde, men efter hans operation 
med de mange skruer i halsen. Men heldigvis var han ikke alene og han vidste 
heller ikke, det var nu, så ud fra dette må det siges at være i hans egen ånd, 
at han forlod os så brat. Æret været hans minde og en stor tak for alt han har 
betydet for mig og hele klubben. 
Anne Friis 
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Stort og småt  

Kaffetjansen i januar tager Marianne 

og Allan 

I februar har jeg noteret at det igen 

er Jerrisparret, der klarer kaffen 

 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Kontingentet for perioden 1. okt. 2017 til 30. sept. 2018 er                 

250 kr. For de, der vil have bladet med posten er det 300 kr. 

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

sparer du bankgebyret, og foreningen blanketter og udskrivning af 

girokort. 

Du vil også kunne betale direkte til kassereren på møderne. 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

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. 
       

Parkering 

Sæt din bil med parkeringsskive. 

Kom ned og få et gæstekort 
MVH 

Margit 
 

 

http://www.barbiemuseum.dk/


                                              

Program for 1.del af sæson 2018 

4. jan. 2018: Gamle skolesager, bøger, tavle, griffel, pen, 

prøveklud m.m. 

1. feb. 2018: Boudoirdukker, halvdukker og modedukker 

1. mar. 2018: Arbejdspladser (køkken, butikker, gårde, 

postkontor) 

5. april 2018: Generalforsamling og loppemarked 

2. maj  2018: Celluloidlegetøj 

                       

             

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

  måned. 

  Frederiksborghallen den 27.-28. jan. 2018 fra 10 – 16. Entre 40 kr. 

   Farum Arena den 24. – 26. februar 2018 fra 10 - 16 Entre 40 kr. 

  Bellahøjhallen, Bellahøj vej 1, Brønshøj den 8. april 2018 fra 10 -16 

  

 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. februar 2018 

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

