Lakrids
Haribo

Høegh (pingvin)

Sport Pusle-Spil (1942). 12 sportsbilleder, 66 x 96
mm, puslespil i papirspose, en konkurrence med
indsendelsesfrist 1.2.1943. Tegner: polihe (?), tryk:
Dansk Kortevarefabrik.

nu samle-album (1965 - 1978)
a) album, 21 x 15 cm , omslag med foto af Gunnar
Nu-Hansen på forsiden, en side med forord af Gunnar
Hansen + 19 sider med 12 felter til billeder.
b) album 20 x 15 cm, omslag med gengivelse af samlebilleder fra 1965-68 på forsiden og "- en tolver fra
Pingvin Lakrids" på bagsiden. Forord af Gunnar Hansen på inderside af omslag. 16 sider med 12 felter til
billeder.
c) album 20 x 15 cm (1975), omslag med gengivelse af
samlebilleder på forside, bagsiden er forside til puk
samle-album (ishockeyspillere). Omslagets inderside:
forord af Gunnar Hansen (som i 1965) og forord til
puk-hæftet af Keld Vestergaard.
Billedformat: 48 x 32 mm. Ca. 1100 billeder af fodboldspillere og ca. 100 billeder af ishockey-spillere.
Billedvariant: bagside med "Pingvin Lakrids nu sa mleserie" (1965-1978) eller "Høeghs stjerneserie"
(1965-1969).

Folket om Kongen (1943)
100 billeder, 50 x 68 mm. Album, 22 x 32 cm, 12 ark
kun trykt på den ene side + omslag. Indledningsdigt af
Hans Hartvig Seedorff Pedersen. Albumvariant:
siderne grå, brune eller lysegrønne.
Vift stolt
108 billeder, 46 x 70 mm . Album, 22,5 x 28,5 cm, 20
sider + omslag, trykt hos Anton M.Jensen. Forord af
Sofus Franck, skoledirektør på Frederiksberg 1933-40,
død 23.7.1945. Haribo lå på Bernhard Bangs Alle 5153
To Ferier , albumkuvert med poststempel 17.4.1945.
100 billeder, 68 x 48 mm (med talon), 60 x 48 mm
uden talon. Album, 22 x 29 cm, trykt hos F.E.Bor-ding,
18 sider + omslag. Forord af Chr.Østrup, leder af
feriebørnsudsendelsen fra 1933.
Billedramme nr.98 vender forkert.
Der er et yndigt Land 100 billeder, 45 x 70 mm. Album 28 x 22 cm, 16 sider
+ omslag, trykt i A/S Carl Stenders Etablissement.
Indledningsdigt af Axel Breidahl.
Nogle af billederne findes også i Stenders serie 26 og

28 til albummet “Kender du Danmark”, f.eks.
4: 26-76 19: 26-8
40: 26-37 76: 26-74
11: 26-66 22: 26-51 42: 28-54 82: 26-58
13: 26-9
28: 26-12 52: 26-61
14: 28-42 33: 26-40 59: 26-22
15: 26-20 39: 26-92 74: 28-52
Skipper Skræk Skrå (med å)
31 stk. udstandsede figurer fra tegneserien, var. størrelse, mest ca. 80 x 70 mm
Popstjerner (jolly cola, "Den frie købmand"), set nr.
58, 83 x 30 mm. På billedsiden står forneden enten
"Haribo" eller "jolly cola", på tekstsiden: "Den frie
købmand er værd at gæste". Jolly cola blev introduceret i 1959.

PEZ
Færdselstavler, 110 x 35 mm
Printed in Austria

K.L.F. (Københavns Lakrids Fabrik)
15(?) stk, 81 x 44 mm
H.C.Andersen 1805-1875
Herman Bang 1857-1914 (fejl for 1912)
St.St.Blicher 1782-1848
Georg Brandes 1842 (død 1927)
Holger Drachmann 1846-1908
Johannes Ewald 1743-1781
N.F.S.Grundtvig 1783-1873 (fejl for 1872)
I.P.E.Hartmann 1805-1900
Johan Ludvig Heiberg 1791-1860
Ludvig Holberg 1684-1754
Johs.V.Jensen 1873
Søren Kierkegaard 1813-1855
Johan Herman Wessel 1742-1785
A.Oehlenschläger 1779-1850
H.C.Ørsted 1777-1851

Lagermann
nuser samlehefte
80 billeder, 40 x 50 mm, album 14 x 20 cm, tryk:
Behrndt Offset.

Tom og Jerry (1996, co. 1993), 62 x 47 mm,
set 3 forskellige.

Tyggegummi
Dandy
Der findes et meget stort antal samlebilleder fra Dandy, det følgende er blot nogle af dem.
Der findes, fra ca. 1960 og fremefter, en masse billeder af især filmstjerner i formatet 70 x 45 mm. De
kunne købes, sædvanligvis i pakker med 10 stk., i 1960
for ca. 1.- kr. Nogle af dem har også været brugt som
samlebilleder i tyggegummi, af Dandy og andre
firmaer. Det drejer sig vistnok om de billeder, der er
mærket "Printed in Holland", se side 8.

Overføringsbilleder
Dyr og blomster, 35 x 35 mm, engelsk (blå) eller dansk
(rød) brugsanvisning på bagsiden. Tryk: Johs. Thejll.
Tattoo-Ole (1971 ?), 70 x 45 mm, A 1 - A 100, anonym

Kortspil
Pin-up (ca.1960), 70 x 46 mm
Pin-up, (1977), 70 x 45 mm
Football Bubble gum, 75 x 50 mm
a) tegning af bold, "Dandy" forneden, VM 1986
b) tegning af to spillere, EM 1988, anonym
c) tegning af bold, VM 1990, anonym
Rock´n Bubble (1987), 75 x 50 mm

Papirbilleder
Filmskuespillere, 55 x 38 mm, papir, tekst på bagside,
A1-A12, to sæt: små eller store tal, danske (ca. 1953)
B1-B103 udenlandske(ca. 1954-55). E, set nr. 69,
svenske ? Uden bogstav eller tal-betegnelse, sort/hvid,
danske.
Biler (1963-64), 1-72, 45 x 70 mm. Nr. 13, 20, 21, 24,
25, 42, 52, 57 og 65 findes i to udgaver.

Skipper (1972 ?), 70 x 45 mm, T 1 - T 100, anonym
Disney-serie (1973 ?), 70 x 45 mm. D 1 - D ?, anonym
Kartonbilleder, alle 70 x 45 mm
Flag (1965 ff) U1-U107 i 1965, nr.9: billedvariant, nr.
16, 66, 95 og 96: tekstvariant. Udsendes i flere år, i
1974 (?) op til U116.
The Saint (1966) X1-X72, anonym
Veteranbiler (1966) V1-V72, anonym
Dyreserie (1968) H1-H100
Flag (1976) F1-F160
3-delte figurer (1976), 72 stk. opdelt i 24 x 3, A1-A3
til Y1-Y3, anonym

18 x 19 cm, trykt hos Larsen & Knudsen A/S, Vejle,
omslag + en side med forord på dansk og engelsk + 23
blanke sider.
På forsiden er gengivet billeder med filmstjerner
(1964 ff?), biler (1964), flag (1965 ff) og veteranbiler
(1966).
Universets erobring / The Struggle for the Universe
(1969)
200 billeder (A1-A200), 70 x 45 mm, karton, bagsideteksten er tosproget engelsk / dansk. Album 29 x
20 cm, 32 sider + omslag. Omslaget (inkl. indersider
er tosproget dansk / engelsk.

Olympiade (1952-53), 120 stk., 64 x 44 mm, album 20
x 25 cm. Tekst af Gunnar Nu Hansen.

Dyrefabler (1970)
200 billeder (K1-K200), 70 x 45 mm, karton. Album
21 x 29 cm, 32 sider + omslag, trykt hos Larsen &
Knudsen A/S, Vejle.
Album og billeder er genoptryk af kaffesurrogatfa brikken Danmarks: Dyrefabler (1953), inklusive den
danske tekst og sidevignetter, dog er digtet på omslagets anden side og forordet nyt, kaffetilsæt-ningspakken på bagsiden er fjernet, men kaffekanden er der
stadig. “Da ræven snød kongen” har byttet plads med
Smedens kat og mange tak”, ellers er rækkefølgen den
samme. Albummet (undtaget omslagets s. 1, 2 og 4) er
tosproget dansk / engelsk. Billederne findes med sort
bagsidetekst, firsproget dansk /engelsk / tysk / fransk,
og med rød bagsidetekst, firsproget dansk / engelsk /
hollandsk / fransk. Den danske billedtekst er den
samme som i Danmark’s-udgaven.

Picture Album,

Football-Club-Series (1970)

Biler og motorcykler (1977) A1-A160

Vippebilleder
Wiggle-Waggle (1963) ca.50 stk, 16 x 18 mm

Klistermærker
Flyselskaber og fly (1978), 70 x 45 mm, 124 (?) stk.

DANDY, ALBUM

210 billeder (X1-X210), 70 x 45 mm, karton. Album
29 x 21 cm, 40 sider + omslag. Albummet er tosproget
dansk / engelsk, billedernes bagsidetekst er tresproget
dansk / engelsk / tysk.
Billederne viser ikke fodboldspillere fra de forskellige klubber, men modeller iført en af klubbens dragter
(se indledningens næstsidste afsnit).
X111 og X126 viser ikke alene samme model og
samme dragt, men er faktisk det samme billede.
Samme model optræder på X36.
A Wonderful World / Med DANDY til fjerne lande
(1971)
200 billeder (Y1-Y200), 70 x 45 mm, karton, bagsidetekst på dansk, engelsk og fransk. Album 29 x 21 cm,
32 s. + omslag, forord og billedtekster: dansk / engelsk
Birds of the World / Mød alverdens fugle / Die Vögel
der Welt / Les oiseaux du monde
200 billeder (F1-F200), 70 x 45 mm, karton. Album 29
x 21 cm, 32 sider + omslag. Omslaget inkl. Indersider
er firsproget dansk / engelsk / fransk / tysk, billedteksterne er tosproget dansk / engelsk

A. & B. C. , American & British Chewing Gum
Batman, 55 kort, 55 x 81 mm.
Co. 1966 National Periodical Publications, Printed in
England. Det fremgår ikke af billederne, at de er udsendt af A. & B. C.

Motorgummi ,
Sundby Sukkervarefabrik, København S
Motoremblemer (med nål til at sætte i jakkeopslaget),
1950'erne (?). Hertil foldet ark, 28 x 17½ cm til indstikning af emblemerne med navngivne rammer til 50
automobilmærker og 30 motorcykelmærker. Trykt hos
Frandsens Bogtr. Kbh. S.

Scan-Gum A/S, Esbjerg
(Popstjerner), 67 x 54 mm, set nr. 215.

