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Næste møde

Årgang 20
Nr. 2/2011

Medlemsblad for foreningen

Legetøjets venner
Næste møde:
Torsdag den 3. februar 2011 kl. 14.30
Mødelokalet 2. sal
Danasvej 30 B
2000 Frederiksberg
Månedens emne: Postkort og foldeudkort

Dette møde handler om postkort og
foldeudkort, som i mange år har været
et samlerobjekt for både børn og
voksne.
Man kunne vælge at samle på alle slags
postkort, eller specifikt på julekort,
påskekort, blomsterkort m.m. eller
man kunne samle på postkort med
motiver fra en eller flere byer,
jernbanestationer eller på kort med
børn.
Om foldeudkort ved jeg ikke ret
meget, så jeg er spændt på at høre om
der er medlemmer, der kan berige os om viden om dem.
Med venlig hilsen
Anny
……………………………………………………………………………………

Februar med kulde, frost, sne og slud
Det er næsten ikke til at holde ud
Vi venter på, at solsorten endnu engang
Skal glæde os med sin glade sang
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MED KÆRLIG HILSEN...
Af Lone Agersted

En landsbypiges tanker og erindringer
Af Margit Ambeck

Omtalen af nipsenåle i sidste blad fik mig til at tænke på, hvor forskellige
vilkårene har været på samme tid i et så lille land som Danmark.
For mange år siden havde en lærer dannet et telefonnetværk og kunne
derved registrere, hvornår børnene rundt om i landet begyndte at spille bold
og hoppe i sjippetov, og det viste sig, at det skete omtrent samtidigt over
hele landet og det var ikke nødvendigvis afhængigt af vejret.
Jeg lavede, da mine børn gik i skole i Valby, og jeg arbejdede i Hvidovre en
slags test, som viste, at trods en afstand på kun 4 1/2 km. og skoler af
samme størrelse og sociale lag, så kom mine børns samlermani af gratis øl og sodavandsetiketter, som man bare kunne få ved at ringe til et bryggeri,
aldrig til Hvidovre, og Hvidovre - børnenes samling af brugte kapsler, som
de spillede med, kom aldrig til Valby.
Noget veksler altså på grund af forskellen mellem by og land og noget er
ganske uforklarligt.
Jeg (årg.1934) har aldrig leget med nipsenåle. Da jeg var ca. 10 år, fik jeg 2
nåle med kyllinger samt 6-8 almindelige nåle, men de sad kun til pynt i en
nålepude, og min mor kunne kun i vage vendinger fortælle, at man havde
spillet med dem.
Jeg kendte som barn slet ikke til de lange sjippetove og havde kun set et tov
med håndtag. Alt andet var en rest tøjsnor med knuder i enderne.
”Marmorkugler" var hos os kun lerkugler. Jeg fik 3 gamle glaskugler af min
bedstefar, men forbandt dem slet ikke med det kuglespil, vi legede, hvor vi
med træskohælen lige lavede et hul i jorden og så trillede - vist efter
hjemmelavede regler.
Hinkesten så jeg først som voksen - og var meget fascineret af dem. Vi
kendte kun til at hoppe i mand med en almindelig sten som markering. Der
var heller ikke nogen, som brugte kridt til noget - vi havde ingen fliser, og
der blev først, da jeg var 12-13 år, lagt asfalt på en strækning på ca. 300 m
vej.
Fortsættes på side 10

Da postkortene slog igennem som kommunikationsmiddel, ændrede de
samværdsformerne og fyldte næsten den rolle, som sms’er og mails fylder i
dag. De blev brugt til at formidle småsludder og øjebliksbilleder foruden til
at sende en kærlig hilsen.
Det var en hverdags-revolution, da postkort blev tilgængelige for alle, og
vor tids ungdom har vanskeligt ved at begribe, hvor meget det betød.
Internettet og mobiltelefoner har også totalt ændret kommunikationsformerne, men vi har dog været vant til, at andre mennesker kunne nås med
telefon eller brev.
Før frimærkets opfindelse i England 1840 – Danmark kom med i 1851 var det dyrt, besværligt og tidkrævende at komme i forbindelse med
hinanden, men regelmæssig postgang lettede kommunikationen. I den
første tid lå postforsendelserne altid i lukkede breve, men første oktober
1869 udgav Østrig verdens første såkaldte helsagsbrevkort. Frimærket var
påtrykt, og adressen stod på den ene side, mens selve meddelelsen på det
simple kartonkort kunne udfylde den anden. Perioden indtil 1891 kaldes
pionértiden, hvor private billedtryk på kort blev meget populære. De
fandtes i hvert fald fra 1870 og var for os at se særegne ved, at man kun
måtte skrive adresse på den frie side og derfor var henvist til at ”forstyrre”
billedet – ganske beskedne vignetter og lignende - med sin håndskrevne
hilsen på forsiden. Det blev først ændret mere end 30 år senere.
Det første brevkort herhjemme blev udgivet af det danske postvæsen i
1871. Der var tale om en helsag, og efterfølgerne havde alle fortrykt
frimærke og en enkel, ret uanselig udsmykning, ofte en reklame. Egentlige
billedpostkort, som vi kender dem, så først dagens lys i løbet af 1880’erne,
og det første danske kort, der opfylder betingelserne for at være et rigtigt
postkort, stammer fra 1883. Det er en yndig buket violer trykt på tyk karton
af fin kvalitet og med rundede hjørner.
Mange lande hævder at have været først med de egentlige postkort. Sikkert
er det, at de åbne, uhøjtidelige kort med motiver i alle genrer ændrede
kommunikationen mellem mennesker, for mens de tidlige billed-hilsener,
blev sendt i en bestemt anledning og havde formålet påtrykt – det kunne
være en højtid eller en fødselsdag, eller var en hilsen fra udlandet til venner
og familie - blev kortene nu brugt til uhøjtidelig ”samtale”.
Fortsættes side 9
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Mødet den 6.januar 2011
Der var 17 medlemmer, der havde trodset sne og blæst.
Formanden indledte mødet med at ønske alle et godt nytår og beklagede, at
julemødet måtte aflyses på grund af vejret.
Formanden foreslog i denne sammenhæng, om vi til næste år skulle afholde
julemødet om eftermiddagen. Det var der tilslutning til fra de fremmødte.
Herefter gik vi over til at drikke kaffe med hjemmebagt kage, hertil også
chocolader og småkager.
Da vi blev snydt for bankospillet i december, havde bestyrelsen sørget for,
at vi kunne spille det sædvanlige spil med gevinster til alle.
Efter spillet blev det set på nipsenåle, som jo var mødeemnet i dag. Der var
5 medlemmer, der havde taget et udvalg af deres samlinger med.
Mødet sluttede ved 16.30 tiden og alle ønskede hinanden et godt nytår.
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Fødselsdagskort 1898
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Et postkort dateret den 23. 12. 1911

Julekort ca. 1925

Motivet med drengen, der viser os sit legetøj er fra samme periode.
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Fortsat fra side 4

I løbet af 1895-1900 skete der nemlig det, at postkortene blev taget i brug til
hurtige dagligdags beskeder. Lige efter århundredskiftet var der op til 8
daglige postombæringer, og stadig i midten af 1900-tallet adskillige, så man
kunne for eksempel sende en invitation om morgenen og modtage svar fra
modtageren allerede ved middagstid.
At sende et postkort var billigere i porto end et brev, hvilket måske også er
med til at gøre kortet populært.
Første juni 1905 blev adressesiden delt, så der også var plads til selve den
hilsen, som var hele formålet, så nu blev billedsiden ikke længere kradset
over med gode ønsker og trivielle beskeder.
Smukke, kunstneriske, humoristiske, yndige og oplysende billedsider var nu
på markedet, så der var masser at vælge imellem, og det var enorme dynger
af postkort, der blev slæbt op ad trapper og ned ad gader i disse år og langt
op mod endnu et århundredskifte.
Kortene tiltaler samlere, og der er mange genrer at vælge imellem. Nu er
kortene selv på retræte, for de er i høj grad afløst af den hurtige besked, man
kan sende på mail eller mobil-telefon. Det er synd, men det er nok kun
ældre mennesker, der begræder, at traditionen blot fik godt 100 år at være
aktiv i.
Vi må i stedet samle og glæde os over den rigdom, der ligger og venter på at
blive genopdaget med deres ofte naive billeder og ganske kortfattede
meldinger.

Fortsat fra side 3

Vi legede meget sanglege, og jeg har også set voksne piger og karle lege 2
mand frem for en enke og spille rundbold.
Vi havde mulighed for at gå til dans, idet en noget derangeret danselærer
fra nabobyen kom et par timer om ugen og havde et hold børn og et hold
voksne, mens hans datter spillede til på et temmelig ustemt klaver i
forsamlingshuset. Det var kun folkedanse, som vi børn lærte - og det faldt
ingen ind - hverken børn eller voksne - at klæde sig om for at gå til dans, så
det var også en overraskelse for mig som voksen at læse i biografier og
høre fra bekendte, hvordan de havde fine laksko og matrostøj på, når de gik
til dans.
En ting, som for os i landsbyskolen, gav status, var ---vand!
Vi skrev på skifertavle med griffel, og tavlen skulle jo viskes ren, når
regnestykkerne var rettet og diktaten godkendt, og jeg har da f.eks. i Ole
Bole set billeder af børn, som havde en rigtig svamp til at vaske tavlen
med. Det forekom selvfølgelig ikke i min verden. Vi havde en gammel
klud - men vandet skulle være farvet med frugtfarve eller blånelse, og
kunne man skaffe en gammel parfumeflaske til at have vandet i, så steg
man i graderne.
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Stort og småt
Kaffetjansen i februar klarer Birte og Birthe- Marie
******************************************
Købes
Gode gamle dukkehus-sager, møbler og nips fra før 1910/1920
Kontakt Lone Agersted på telefon 46 37 31 27
***************************************************

Udstillinger og Museer
Barbie-museet på Borups Allè 188 har åbent efter aftale.
www.barbiemuseum.dk
Nordsjællands Legetøjsmuseum,
Skovgaard, Hørsholmvej 32, 3490 Kvistgård
www.toymuseum.dk
Legetøjsmuseet ” Olgas Lyst”,
Sommerstedsgade 11, telefon 33238558
Åben hver lørdag mellem kl. 13 – 17 og ellers efter aftale.

Program for 1.del af sæsonen 2011
Torsdag, den 6. januar 2011: Nipsenåle i 100 år
Torsdag, den 3. februar 2011: Postkort og foldeudkort
Torsdag, den 3. marts 2011: Dukkeovertøj og hatte m.m.
Torsdag, den 7. april 2011: Generalforsamling + loppemarked
Torsdag den 5. maj 2011: Emnet er frit indtil videre
______________________________________________
Loppemarkeder
Legetøjsmarked, Frederiksberghallen, 20. feb. 2011, kl. 11-15
Loppemarked, KB-hallen, 12.- 13. feb. 2011 og den 19. – 20.
marts 2011, kl. 10 - 17
Loppemarked, Rødovre centrum, 13. marts 2011, kl. 9. - 15
Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i
i hver måned, fra kl. 10 – 13.
Det grå marked, Buddingevej 272-278, lørdag-søndag 10 -16

______________________________________________
Formandens E-mailadresse er: birgittedencker@mail.dk
Formandens telefonnr. er: 45 88 88 38
Redaktørens E-mailadresse er: anny@newmail.dk
Redaktørens telefonnr. er: 44 94 51 64
Redaktørens postadresse: Anny Petersen
Brunevang 36,st,th
2610 Rødovre

Deadline næste blad: 17. februar 2011

