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Kære medlemmer!
Emnet i denne måned er dukker fra 1950 ´erne. De fleste af vore
medlemmer har nok i barndommen fået et eller flere af de
udenlandske dukker, der lige efter 2. verdenskrig oversvømmede
det danske marked.
Vi får se, hvor mange, der har både danske og udenlandske dukker
med fra denne periode og måske tænker man samtidig tilbage til
tiden i barndommens land.
Venlige hilsener
Anny
………………………………………………………………………………
Marts billede
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Teenage-dukker.
I 1950´erne blev de senere så eftertragtede teenage- dukker
produceret i bl. a. Amerika og England. De blev midt i 1950 ´erne
også introduceret i Danmark.
Anne Friis har researchet i den tids teenage-dukker og det er der
kommet et lille tidsbillede ud af, som hun har nedskrevet i et lille
hefte.
Dette lille hæfte kan interesserede købe af Anne for ganske få
kroner.
Legetøj fra Christian den IV´s tid
At børn i alle tider har leget med dukker og andet legetøj kan man
bl. a. få et indblik i, når arkæologerne afdækker vores fortid
gennem diverse udgravninger.
I forbindelse med udgravningen til metroen under Københavns
rådhusplads stødte man på den gamle voldgrav, der i 1650 tallet
omkransede selve købstaden. Under udgravningen fandt man en
simpel udskåret trædukke med en lille næse, der kan ses i profil og
2 huller til arme. Dukken har efter udgravningslederens skøn ikke
tilhørt et af byens rigeste børn. Men det viser jo, at børn også
dengang havde en barndom med leg og legetøj.
Kilde: Politiken 3. feb. 2012
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Referat for mødet den 2. februar 2012
Af Anny Petersen

Der var 22 fremmødte til dette februarmøde og Birgitte
indledte med et velkommen og oplysning om, at
Generalforsamlingen bliver flyttet til den 13. april kl. 14.30 på
grund af festen i Snurretoppen, som mange af vore medlemmer
også er medlemmer af.
Emnet var Trolde og disse små og store skabninger indtog
bordene med hver deres historie.
Der var som sagt mange forskellige trolde, Krølle Bølle, Hugo,
Troldepus, Gjøltrolden i flere udgaver. Desuden var der
hæfter om trolde, bøger om trolde, påklædningsdukker som
trolde, nisser som trolde samt reklamer som trolde m.m. Der
var trolde af filt, af plastik, af tekstil, af træ og af keramik,
nogle var fabriksfremstillede, andre hjemmelavede.
Ruth læste et troldevers fra en gammel bog og Per læste op af
Legetøjstidende årgang 1959.
Der blev fortalt ivrigt om de forskellige medbragte trolde og vi
havde nogle hyggelige timer i det skabte troldeunivers.
Efter historierne var der kaffe med boller og wienerbrød.

Foto: Anny Green

Side 5

Dukkestuemøbler gennem 3 generationer
Af Anny Petersen

Denne lille artikel er baseret på et interview med Estrid Fauerholt,
givet til Berlingske Tidende i 1953.
Estrid Faurholt fortalte, at hun og hendes søskende havde en fin
dukkestue, som havde tilhørt familien i flere generationer.
Dukkestuen eksisterer ikke længere, men en dag for et par år
siden ( 1951 ) fandt Estrid Faurholt gemt og glemt i en skuffe et
lille fint gulvtæppe, som engang havde tilhørt den gamle dukkestue.
Tæppet var broderet i korssting og den lysegrå og sorte á la
greque bort havde heldigt undgået møl og slid og tæppet var så fint
og velbevaret, som hun huskede det fra sin barndom.
Ved dette fund opstod en interesse for det nydelige gamle
dukkestueinventar og flere ting blev fundet frem af gemmerne.
En fin lille empire sofa, en henrivende gyngestol, efterhånden et
helt møblement, som fik sin plads bag glasdørene i et skab i
dagligstuen. Flere ting kom til. Samlingen blev suppleret af et lille
rundt mahognibord og et diminutivt kaffestel af porcelæn med
røde blomster på. Kaffestellet var kommet hertil fra de
vestindiske øer.
En lille sølvpotte på størrelse med en tommelfingernegl, en
sølvsmørkande, små lysestager, en sort lakbakke med en hel
opdækning af små vinglas og karafler, små malerier i rigtige
rammer, en lille kurv til stoppetøj, en fin lille bog, spillekort og
dominobrikker i en æske, der knap måler en centimeter.
Delfter-vinkander med sølvbeslag, alt sammen det fineste og mest
udsøgte kunstindustri i lilleputformat.
2 hylder i skabet blev nu indrettet til dukke-spisestue og dukkedagligstue med alt tilbehør. En tredje hylde er taget i brug og der
står blandt andre småting et morsomt gammelt vandstel, den
første begyndelse til et soveværelse, som professorinde Faurholt
håber på engang at få møbleret.
Kilde : Legetøjstidende 1953
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Billeder fra sidste møde.
Fotos: Anny Green
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Billeder fra sidste møde
Fotos: Anny Green
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Billeder af nogle af Anne´s 1950 ´er dukker
Fotos: Anne Friis

Ginny
I org. æske. Hun er
mærket, med GINNY
VOGUE DOLLS INC: + pat.
no. 2687594Made in U.S.A.
Hun er 19cm høj faktisk 71/2 "
selvom der altid står 8 ". Hår og
hat er med til at få dem til at se
større ud, Hun er i mint
kondition. Eftersom hun har
ligget i æsken i mange år har hun stadig en pæn farve. De bliver tit med
alderen lidt grønlige i hudtone samt øjenbryn kan skifte farve.
Hun har plastic lukkeøjne med faste hårde øjenvipper. Øjnene er blå.
Munden er kopieret fra "JUST ME dukken fra Tyskland Hun er en gådukke fra
1955, til en pris af $ 1.98 for dukken i æske uden kjole. De kom i trusser
strømper og sko, og tøjet kunne så købes separat. Kjole mærket VOGUE
DOLLS INC. MEDFORD MASS. U.S.A:*reg .U.S.Pat.OFF
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3 Ginny´er med den æske, den rødhårede kom i. Nr. 1 og 3 er ens
mærket, hvorimod hende i midten af billedet har en anden
mærkning.
Hun har heller ingen stive øjenvipper. Hun er i hjemmesyet fin
kjole. Kassen er den kendte type i rosa vinrød med en seddel med
hvilken type, den indeholder
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Engelsk Rosebuddukker
Disse Engelske
Miss Rosebud
dukker er meget
lig de
amerikanske og så
alligevel ikke. De
findes ikke som
gå-dukker, og de
har et andet
udtryk i ansigtet.
De er også
produceret et
sted mellem 1955
og 1960 tror jeg,
men jeg har ikke kunnet finde noget om netop disse, kun om de små
babydukker kaldet Thumsuckers. Det er dem der er så populære i
DK sammen med ønskedukken. Miss Rosebud har dette stempel i
ophøjet skråskrift og MADE IN ENGLAND nedenunder. Plastik
farven er meget blegere end de amerikanske. De har ikke hårde
øjenvipper, men malede øjenvipper, øjne af et plastmateriale, på
den ene er både vipper og bryn forsvundet. Lille trutmund som på
"JUST ME" De har en mindre kraftig krop end de amerikanske og
markeret navle. De er begge 19 cm altså 71/2 " men med sko og hår
kan det så ligne de omtalte 8".
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Stort og småt

Allan og Marianne laver kaffe til marts mødet.
***********************************************
Husk at betale dit kontingent. Der er stadigvæk nogle stykker,
der mangler at betale
************************************************
Købes
Gode gamle dukkehusmøbler og nips fra før 1910/1920.
Kontakt Lone Agersted på telefon 46 37 31 27
************************************************
Sælges
Drengelegetøj fra 30-erne og 40-erne til salg.
Henvendelse til Eva Ek, tlf. 33 30 22 75
Dukker i nationaldragter
Henvendelse på tlf. 44945164
************************************************
Udstillinger og museer
Barbie-museet på Borups Alle 188 åbent efter aftale.
www.barbiemuseum.dk
Nordsjællands legetøjsmuseum, Skovgaard, Hørsholmsvej 32, 3490
Kvistgård.
www.legetojsmuseet.dk
Legetøjmuseet ”Olgas Lyst”,Sommerstedsgade 11,telefon 33 23 85
58. Åben hver lørdag mellem kl. 13- 17 og ellers efter aftale

Program for 1. del af sæson 2012
Torsdag den 5.januar 2012: Det samler jeg også på/ Hvad er det?
Torsdag den 2. februar 2012: Trolde
Torsdag den 1. marts 2012: Dukker fra 1950erne
Fredag den 13. april 2012 : Generalforsamling og loppemarked.
Torsdag den 3. maj 2012: Dukkebadeværelsesudstyr, f.eks.
servantestel, spejle, kamme, børster og forskelligt sanitet.
Loppemarkeder

Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver måned
Bella centeret : 10.-11. marts 2012, kl. 10 - 17
Remisen Østerbro : 4. marts og 21.- 22. april . Alle dage fra 10 – 17.
Entré 10 kr.

Samlertræf i Frederiksberghallen hal 4, Jens Jessensvej 16:
11. marts 2012, kl. 11 – 15. Gratis entré
Rødovre Centrum, 11. marts 2012, fra 9 – 15, Gratis entré

Forum, 5.– 6. april 2012,Skærtorsdag fra 10 – 17. Langfredag fra 1017, Entré 35 kr. Børn gratis ifølge med voksne

Valbyhallen, 14. og 15. april 2012, fra 10- 17 Entré 30 kr.
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. april 2012

