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Medlemsblad for foreningen 

Legetøjets venner 

Lyshøjgårdsvej 103, 2500 Valby 

 

Næste møder  

  

Torsdag den 7.nov.2019 kl. 14.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Emne: Billedbøger og nordiske illustationer 

 

Torsdag den 5.dec. 2019 kl. 14.30 

Emne: Julestads og Julemødet 

 

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 nået til årets sidste 2 møder. 

I november ser vi på billedbøger og nordiske illustrationer  

og i december hygger vi os med julestads, juleknas, julesange og 

lotteri. 

Jeg håber at rigtig mange vil møde op 

 

Vel mødt 

 

Mange hilsener 

Anny 

 

------------------------------------------------------------------------  

Efterår 
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 Referat af møde 12/9 2019 

 

Birgitte beklagede dybt det tab, foreningen havde lidt ved hele 2 

pludselige dødsfald, idet både Marianne og Birte Marie er gået 

bort efter kort tids sygdom. 

En varm hilsen fra Frank og Rita, som desværre måtte blive 

hjemme, da både helbred og tog giver problemer for tiden. 

Kaffelisten gik rundt og blev udfyldt for hele sæsonen – tak for 

det. 

Anne blev lykønsket med de 75 år, og også Naima har fyldt rundt – 

Tillykke til begge. 

Ulla havde foregrebet begivenhedernes gang og møjsommeligt 

gravet ud i sine dukkehuse for at finde ormulu-inventar – og med 

stort resultat, så der kom mange ting på bordet: telefon,lamper, 

knagerække, piedestal og servantestativ, urstel, fad til toiletbord 

og kaminur, - og så delte Ulla ud af sin viden om emnet. 

Birte havde sparebøsser, sukkerstrøer og et uimodståeligt 

småkagehus med klokke ved døren. 

Kirsten sagde grimme ord om sin problematiske adgang til loftet, 

hvorfor hun ikke havde medbragt 2 store dukker men blot en lille 

fra 1800-tallet med originalt tøj. 

Birgitte havde 2 meget små hunde, en lille dukke og en dejlig lille 

gammel bamse. 

Anne havde en grim gummidukke, en drengedukke, en 

karakterdukke med tøj – erhvervet til hugpris, -nogle gamle 

modebilleder, en syskrue, en kurvekuffert, glansbilleder, et billede 

af Jenny Lind, påklædningsdukker samt et album til samme og en 

skummelt udseende papfigur, som kunne bevæges ved et par hjul. 

Ina havde 2 sytasker med, en med og en uden indhold. 

Petra havde en gammel dukke fra 1860, en skolestue med mange 

børn og mange dukkestuedukker, - nogle dog med lidt brækkede 

ben. 
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Birgit havde købt men ikke medbragt glansbilledalbum med meget 

store billeder. Med sig havde hun en absolut miniature julekrybbe, 

en pappåskeremse, et lille skærebræt, en kande og en 

miniklejnespore, nogle sko og et par parfumeflasker, en bakke med 

servantestel og en æske med billede af København fra ca. 1860. 

Vivette havde en sjov spilledåse fra 1945 fra Amerika og fik med 

en genopfrisket en erindring om en ungdomstur. 

God start på sæsonen. 

Margit 

                              

                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

Ormelu hængelampe                                                        Kirstens nye all-bisque dukke 

 

Fotos: Anne 
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Referat fra mødet 3/10 2019 

Kl. 14 var der kun kommet 4, men så kom der gang i det, og 

tingene hobede sig op på bordene. 

Birgitte bød velkommen og overrakte gave til Naima. 

Anne gav os et indblik i, hvad ormelu er bl.a. på basis af sit 

kendskab til et tysk firma og et katalog derfra. Ormelu er det, vi 

på dansk kalder lueforgyldning, en proces, hvor man påfører 

kviksølv og ægte guld. Under opvarmning fordamper kviksølvet og 

guldet fæstnes til overfladen, og da denne proces er giftig, må man 

ikke længere benytte metoden. 

Et tysk firma, Erhardt og sønner arbejdede med det fra midten af 

1800-tallet og lavede ud over dukkehusinventar også nogle smykker. 

Alle tingene har numre i kataloget og kan identificeres herfra.  

Der har været produktion frem til 2. Verdenskrig, mest i slut- 

ningen af 1800-tallet og en del er endt i USA. 

Ud over ormelu er der lavet meget andet dukkehusinventar i metal. 

Der er generelt 3 størrelser til inventar, og en del har fulgt                                                     

udviklingen i det virkelige samfund, således har samme type lampe                                               

været lavet til stearinlys, gas og el, ligesom der også var 

petroleumslamper, der var det normale. Anne havde diverse lamper 

og gardinholdere. 

Birgitte havde strikkekurv, barvogn til spiritus, cloissonnekuffert 

og dukkevogn. 

Birte havde et tinfuglebur og et par småting. 

Bodil havde et skakbord, en lille medaljon og en lampe til 

stearinlys. 

Ulla, som endnu engang havde været i gemmerne, havde stole,                                              

skrivebord med miniaturegenstande, dukkevogn, fuglebur og 

kamingitter. 

Vivette havde blæksuger, papirkniv, vaser, stol, ure og en æske 

med glaslåg. 

Birgit havde en stor gyngestol, et par opsatser, en etagere, borde, 
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sofa med løvehoveder, fade, bakker, kurve, papirkurv, målebånd, 

cylinderformet skrin og flere spejle og billeder. 

Allan havde en bænk med billede af yndlingshunden med selskab 

af en wienerbronzehund af samme race, en opsats, et anretterbord,                                       

en lampe, et firkantet fuglebur, et rygebord og et miniaturealbum. 

Mange små herskabshjem kunne udstyres med alt det, som kom 

frem fra de mange dukkehuse. 

Margit Ambeck 
 

Fra Birgits samling 

 
 

 

Fotos: Anne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                        Side 7 

 
Anne Friis skriver : 
 
 
Hvad er Ormelu ? 
 
Erhard & Söhne startede engang i 1840'erne men gik i gang ca. 
1854 med at fabrikere ting i Ormelu. På tysk hedder det forgyldt 
messingblik, da det er lavet af messing, som så er blevet 
overtrukket med en legering af guld og kviksølv. Dette opvarmes 
og der opstår en permanent forbindelse.  
Dette var uhyre farligt og denne teknik er også brugt i smykke -
industrien. På dansk hedder det lueforgyldt. Der er lavet oceaner 
af fine franske ure og lysestager i dette i stor størrelse og mange 
kunstgenstande. 
Men nu vil jeg henvise til det internationale udtryk Ormelu.  
Ved slid kan nogle steder irrer, men ellers er det bomstærkt og 
holder meget bedre end tin ting, der er guldmalet og nemt 
brækker. Derfor er det egentligt ikke svært at se forskel. Desuden 
er vægten på Ormelu ting meget let i forhold til tin og bly ting. 
Ulla påpegede, at de tit har snoet metaltråd om lamper og f.eks. 
til bordben. Hvad har de så lavet masser af: malerier, spejle, små 
beholdere til alt muligt, fotoalbums, apotekerskab, ur med egen 
urholder og sågar en fonograf er vist i min bog. Den er fra  
Swantje Köhlers forlag, og består af 3 kataloger, men hun mener 
der må findes flere rundt omkring. Desuden mangler nogle sider. 
Hun har alle numrene med i sine fortegnelser, så man kan kun 
blive klogere af den.  
Den er ret dyr, men jeg prøver at skrive til hende og se om vi kan 
få lidt rabat. 
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Fra Ullas samling                                          Fotos: Anne 
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                     Julefest i Legetøjets venner 

            Torsdag den 5. december 2019 kl. 14.00 

Du kan tilmelde dig til formanden senest den 30. november 

2019  på  (tlf.nr. 45 88 88 38 eller email: 

birgittedencher@mail.dk ) 

  

              50 kr., der betales ved indgangen 

 

Bestyrelsen køber ind og sørger i øvrigt for hele 

arrangementet. Der vil være kaffe, kage og slik. 

Vi synger julesange og Margit læser sikkert en julehistorie. 

Så spiller vi banko og gevinsterne er de gaver, som hver især 

kommer med. En gave kan være gammelt legetøj, julepynt 

eller lign. Gaven må ikke være pakket ind. 

Til sidst trækker vi lod om bordenes blomster. 

 

Der vil også være mulighed for taskesalg, så hvis der er 

nogen, der har jule- eller andre ting, de gerne vil sælge, så er 

muligheden her. 

 

Bestyrelsen håber, at mange vil møde op til denne hyggelige 

tradition. 

 

På gensyn 

Bestyrelsen 
 
 

 

mailto:birgittedencher@mail.dk
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Regnskabet godkendt på generalforsamlingen i april 2019 
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Stort og småt  

Kaffetjansen i nov.: Margit                             

Kaffetjansen i dec.: bestyrelsen 

 

 

 

Husk at betale kontingent for perioden 1.sept. 2019 til 30. 

aug. 2020. 

Kontingentet er 250 kr.for aktive medlemmer og 125 kr. for 

passive medlemmer. 

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. Indbetaling er senest 1.nov. 2019 

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 2. sæson 2019 

12. sept. 2019 : Sommerens fund 

3. okt. 2019:     Metalmøbler og – udstyr af ormelu 

7. nov. 2019:     Billedbøger og nordiske illustrationer 

5. dec. 2019:    Julestads og julemødet 

__________________________________________________   

    Loppemarkeder 

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

     måned. 

      Samlertræf i Frederiksberghallen, store hal 4. 1. december 

      Kl. 11-15. gratis adgang. 

      Valby hallen den 15. – 16. februar 2020 fra kl. 10 – 18. entre 40 kr.  

      Rødovre centrum, St. Bededag fredag den 8. maj 2020 fra kl. 9 -15   

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. 21207032    

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

    Hjemmesiden: www.legven.dk    

                                                                                                                   

Deadline til næste blad: 10. december 2019 

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

