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Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Næste møde:
Torsdag den 2. februar 2012 kl. 14.30
Mødelokalet 2. sal
Danasvej 30B
2000 Frederiksberg
Månedens emne: Trolde

Side 2

Kære medlemmer!
Emnet i denne måned er Trolde. Vi ved alle, at det er nogle grimme
og snurrige væsener, som dog også kan være rare og hjælpsomme.
Men hvor kom de fra, hvad er deres historie?
Det og meget mere, håber jeg, vi får helt styr på, når vi mødes.
Venlige hilsener
Anny
………………………………………………………………………………
Februar billede

Side 3

Vi kipper med flaget den 26. februar, hvor
Anne Maltbæk
fylder 80 år
tillykke tillykke!
Hurraaah!

Billede fra sidste møde
Foto; Anny Green

Side 4

Referat for mødet den 5. januar 2012
Af Anny Petersen

Der var ikke så mange medlemmer til vores januar møde, men
der var dog 19, der trodsede det triste og mørke vejr.
Margit havde taget en mængde klædningsstykker med, der
refererede direkte til historien i sidste blad om den lille pige
fra 1876 og hendes tøj.
Margit havde delt tøjet op i : Voksentøj, børnetøj og babytøj.
Voksentøjet bestod af
 Håndstrikkede hvide strømper
 Chemiser
 2 forskellige underliv
 Skørt
 Natkjole
 En strømpemappe , hvor man opbevarede de dyre
silkestrømper
Børnetøj
 Livstykke med knapper til strømperne
 Bukser
 Mamelukker. Margit fortalte, at det kun var børn, der
gik med mamelukker
Babytøj
 Undertøjer, hvor ærmerne var syet ud i et med for- og
bagstykke.
 Små trøjer
Marit viste også noget tøj fra sin egen barndom.
Det var et glimrende foredrag, hvor vi kom langt omkring takket
være de mange spørgsmål fra de øvrige.
Fortsættes på side 5

Side 5
Fortsættes fra side 4

Emnet til mødet var jo ” Det samler jeg også på/ Hvad er det”
Der blev vist mange spændende ting og jeg kan nævne nogle af dem
her:
 Nogle gamle tasker til selskabsbrug
 Forskellige håndarbejdsredskaber
 Krokodiller i alle afskygninger
 Reklamebadges
 Parfumeflasker
 Flot samling af hattenåle
 Små glasdyr
 Småbitte dukker ( ca. 3 cm)
 Babyrangler i sølv
 Børneservice
 Sparebøsser
 Miniaturemøbler
 Små tasker til dukker
 Små æsker af alle slags
 Plastiktotempæle
Vi fik her set et udpluk af samlinger og det er egentlig fantastisk,
at vi kan blive ved med at få nye ting på bordet, når man tænker på,
at vi har emnet ”Det samler jeg også på” på programmet næsten
hvert år.
Der var også et par enkelte ting, som vi skulle gætte hvad var.
Hermind fremviste et stativ med en clips og et håndtag:
Ingen kunne gætte hvad det var, så Hermind løftede selv sløret:
Det var et” brevoverrækkelsesstativ”, som blev brugt ved
jernbanen i gamle dage , når stationsforstanderen skulle række
breve op til togføreren , når toget holdt ved perronen.
Anne havde også en lille aflang æske med små skillerum med. Ingen
kunne gætte, hvad den var blevet brugt til.
Fortsættes på side 6

Side 6
Fortsat fra side 5

Vi talte også om plastikfigurer fra 1950, fabrikeret i USA.
Nationalmuseet havde opdaget, at figurer fra dets samling var ved
at gå i opløsning, malingen boblede op og det lugtede forfærdeligt.
Hvis der er nogen af vores medlemmer, der ved mere om den sag,
så vil redaktionen gerne have et par ord.
Der blev som sædvanligt serveret kaffe og kage under mødet.
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Troldepus

Krølle-Bølle

Gjøl trold

Side 7

Trolde

Af Anny Petersen

Som jeg nævnte i forordet så er trolde oftest grimme, men de har
dog et udseende og en charme som gør, at de har inspireret til
mange ting.
Til Legetøj, bøger, souvenirs, reklamer og meget mere.
Jeg vil her nævne et par stykker af dem som jeg kender.
Den første er Krølle-Bølle.
Der er mange trolde på Bornholm, men den mest kendte er KrølleBølle. Han er en charmerende lille troldedreng med troldemave og
en krølle på hovedet og en på halen.
Navnet Krølle- Bølle har han fået, fordi han har den krølle på
hovedet og fordi han er uartig – en rigtig lille bølle. Han bor i
Langebjerg på Nordbornholm sammen med sin familie, der styres af
faderen, Bobbarækus Filiækus. Hans mor hedder Bobbasina og hans
søster Krølle-Borra. Krølle-Bølle er ofte ude på narrestreger, og
som så mange andre børn forstår han ikke altid konsekvenserne af
sine handlinger.
Det er uvist om familien "i virkeligheden" tilhører De
Underjordiske og ikke reelt er trolde. Muligvis er historierne
digtet på baggrund af overtroen på Bornholm om De Underjordiske.
Det var Ludvig Mahler, der opfandt trolden til sin søn under2.
verdenskrig.
Krølle-Bølle har som merchandise haft succes i mange år i
turistbranchen, og han er ofte noget af det første folk husker
tilbage på, hvis de har holdt ferie på Bornholm som børn.
Kilde: Internettet

Side 8

Trolde fortsat
Den anden trold, som jeg vil skrive om er Gjøltrolden, som jo også
er kendt både som legetøj, souvenir og merchandise.
De var Thomas Dam, der var en søn af en fisker, der opfandt
Gjøltrolden. Den første trold lavede han i 1930 af et stykke træ.
På det tidspunkt var Thomas Dam´familie meget fattig og de ting,
som Thomas lavede var en stor del af deres indkomst.
På det tidspunkt kunne ingen vide, at disse trolde skulle blive
verdenskendt.
De første trolde var ret store, men med tiden blev de mindre og
ikke længere skåret ud i træ. De blev nu alle lavet af naturgummi,
fåreskind og filt samt fyldt med træuld. De havde alle orangefarvet strithår.
De var et hårdt arbejde at lave troldene, men efterhånden gik
salget så godt, at de ikke kunne fremstille dem i deres lille hus. De
byggede en fabrik. Og salget gik strygende op igennem 1960´erne
og troldene vandrede rask væk ud i den vide verden.
Efterhånden som efterspørgslen på trolde steg, blev der behov for
at finde en mere rationel måde at fremstille de små væsner på.
Derfor begyndte man at lave kroppene af plastik, således at man
kunne fremstille dem maskinelt. Resten af trolden laves som
håndarbejde, hvilken gør den enkelte trold speciel.
Kilde: Internettet

Der er mange andre kendte trolde. Hvem kender ikke Troldepus,
bogserien om den elskelige troldefamilie skrevet af Dines Skafte
Jespersen.
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Billeder fra sidste møde

Fotos: Anny Green

Side 10

Billeder fra sidste møde
Foto: Anny Green

Side 11

Side11

Stort og småt

Hermind ´s har lovet at lave kaffe til februar 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
Torsdag den 12. april 2912 : Generalforsamling og loppemarked.
Torsdag den 3. maj 2012: Dukkebadeværelsesudstyr, f.eks.
servantestel, spejle , kamme, børster og forskelligt sanitet.
Loppemarkeder

Farum Arena, Stavnsholtvej 41, Farum, den 18.- 19. februar
. Entre 30 kr.

Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver måned
Bella centeret : 10.-11. marts 2012, kl. 10 - 17
Remisen Østerbro : 29.- 30. januar, 3.-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
Se i øvrigt oversigt over markeder på www.markedskalenderen.dk
____________________________________________________
Formandens E- mailadresse : birgittedencker@mail.dk
Formandens telefonnr. 45 88 88 38
Reddaktørens E- mailadresse: anny@newmail.dk
Redaktørens telefonnr. 44945164
Redaktørens postadresse: Brunevang 36,st,th, 2610 Rødovre
Hjemmesiden: www.legven.dk

Deadline til næste blad 15. februar 2012

