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Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Næste møde:
Torsdag den 1. november 2012 kl. 14.30
Lyshøjgårdsvej 103, kælderen
2500 Valby
Månedens emne: Dukkemøbler efter 1930 samt Tekno
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Kære medlemmer!
Månedens emne er dukkehusmøbler efter 1930 og tekno.
Mange af vore medlemmer har flotte dukkehuse og der er nok også
nogle imellem, der har møbler fra 1930 ´erne og derefter.
Tekno lavede også møbler til dukker, men her kendes bedst
køkkenudstyret i blå, rødt og gult.
Lad os se, hvad der er kommet frem af gemmerne.
Venlige hilsener
Anny
__________________________________________________
November billede
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Referat af mødet den 4.oktober 2012
Af Anny Green

Der var desværre kun 12 medlemmer, der var mødt op til dette
møde. Jeg håber, at der var p.g.a. ferie og ikke på grund af det nye
mødelokale.
Formanden ønskede velkommen og vi gik straks over til at fortælle
om det medbragte. Da Anne havde taget rigtig mange spændende
påklædningsdukker med, blev vi enige om, at Anne startede med at
fortælle.
Allerførst henviste Anne til en bog, som hun selv har haft glæde
af. Bogen hedder ” Pigedrømme”, skrevet af Birgitte Glob/ Mette
Winge, isbn 875681502-6
Jeg nævner i flæng ud af hendes meget store materiale:


En dukke fra 1840´erne. Den kunne fås i mange lande med
samme motiv. Der var for- og bagside på dukken og tøjet blev
skubbet ind nedefra.



En dukke, der evt. kunne bruges til at hænge på juletræet



Håndkolorerede og hjemmelavede dukker



En håndtegnet dukke, der muligvis er brugt i et dukketeater



En dukke, som Anne selv har tegnet i barndommens dage



Balletdukker, der har bevægelige arme og ben



Twiggy med tøj fra 1960



Filmstjerner, som Lily Broberg, Elisabeth Tayler, Brigitte
Bardot m. fl.



Ota Solgryn-påklædningsdukken fra 1956 – 1960



Hollandske dukker, der både var påklædningsdukker og
sprællemænd(damer)
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Kongelige personer som påklædningsdukker, Margrete,
Benedikte, Anne Marie, fra nyere tid Mary og Alexandra



Margit Brandt dukke fra 1970

Birthe Marie havde en magnetdukke, der forestillede Helle Virkner
Birgitte viste dukker fra avisen: Poul Nyrup, Ellermann, Diana og
Charles med tøj.
Ruth havde medtaget 2 ark påklædningsdukker med egnsdragter og
hun viste os nogle spændende franske modeblade fra 1924.
( Le Petit Echo de la Mode ). Sjovt at se, hvad der var moderne i
1920 ´erne.
Kirsten viste os en lille sød mus, der også var en påklædningsdukke.
Birgit viste os en lille påklædningsdukke, der forestillede en
tryllekunstner og en påklædningsdukke ” Lille Connie” (dansk
barnestjerne).
Efter forevisningen var der kaffe med kage og taskesalg.
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Tekno
Af Anny Petersen

Firmaet ” Tekno Dansk Legetøjs Industri ” blev grundlagt den 1.
september 1928 af Andreas Sigumsfeldt. Han startede i kælderen
hjemme hos sig selv i Vanløse.
Han var blevet fascineret af bliklegetøj og da han startede på sit
eventyr bestod virksomheden kun af en mand, nemlig ham selv. Han
var udlært blikkenslager og mente, at der var grundlag for at lave
legetøj af blik. Han begyndte med biler, men da han også mente, at
der skulle være noget til pigerne begyndte han at producere
køkken legetøj til pigerne.
Den lille virksomhed kom godt i gang og det gik endda så godt, at
han fik industrirådets diplom, som i sig selv var et kvalitetsstempel.
Herefter voksede produktionen og i 1932 måtte han flytte til
større lokaler. Han lejede da en fabriksbygning. Salget gik
strygende og i 1935 måtte han flytte endnu engang.
Denne gang til en nyopført fabrik på 600 kvadratmeter på
Rentemestervej i København.
Efter 2. verdenskrig gik produktionen igen i vejret og han udvidede
fabrikken endnu engang. Det blev til en ny fabrik i Frederikssund,
der også omfattede produktionen af trælegetøj. Han beskæftigede
nu over 200 mand.
Han havde stadigvæk en afdeling på Amager, hvor der sad damer og
malede biler og køkkeninventar og satte reklamemærkater på
bilerne. Alt var håndarbejde og kvaliteten skulle være i orden.
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I 1948 indgår Andreas Sigumfeldt samarbejde med Langes legetøj
om samproduktion af nogle bilmodeller, det drejer sig om Buick
ambulancen og Dodge (Chevrolet) lastbilserien.
I 1950 var tiden kommet til gå uden for Danmarks grænser og
Svenska Tekno blev etableret.
Det blev en stor succes og der blev produceret en masse varebiler
med reklametekster på. Eksporten til USA, England, Tyskland og
Holland gik strygende.
I 1969 døde Andreas Sigumfeldt og da hans søn ikke var
interesseret overtog hans datter virksomheden. Desværre kom der
økonomiske problemer og datteren måtte afhænde virksomheden i
1970. Virksomheden Algrema overtager og herefter hedder
virksomheden Algrema –Tekno.
Men allerede i 1972 går virksomheden konkurs og bliver opkøbt af
et hollandsk firma, Vanmin BV.

Kilde: Internettet
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Billeder fra Anne. Gamle møbler efter 1930´erne
Fotos: Anne Friis
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Flere billeder fra Anne
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Lidt om sene møbler fra 1930’erne og frem til 1960’erne engang.
Af Anne Friis

ud fra, at det kun er meget få af dem, der er mærkede. Jeg har heller ikke ret meget
selv, men må kigge mit billedarkiv igennem for at finde noget. Jeg researchet i dag
ved at tage op til Hilda, da jeg ved, hun har mange møbler fra både Tekno og andre
firmaer. Det har hun Det er faktisk sværere at skrive om de sene møbler op til vor tid,
end om de gamle; også. Mine egne er pakket ned, derfor har jeg kun lidt. Men jeg
ved dog, at Brio har lavet de flotte Arne Jacobsen møbler, som Svanen & Ægget med
fodskammel & bord, samt andre ting, der kunne passe i Lundby huset. Derfor at det
kun ca. årstal, I kan få, nogle husker måske bedre end jeg, hvornår de kom.
Hvis vi ser lidt på de ting, jeg har fotos af, og som jeg også har mærket fra
producenten er det første et køkkenvask møbel, det måler 20cm i længden, højden
er 7,5cm og bredden 5cm. Den er meget realistisk med rigtig linoleum på bordfladen,
der er kantet med metal, og en hvid jernvask, som min mor havde den, her er alt
malet rødt, hvor de fleste køkkener i virkeligheden var blå. Jeg ville godt vide,
hvordan resten af møblerne, eller det hus det har stået i, så ud. Det kan være fra
tidlig fyrrene til midt i 1950’erne. Der er lavet af Albert Jarfelt og er
mønsterbeskyttet, samt mærket med papirmærkat fra Dansk Arbejde. Glæder mig til
at høre, hvad I andre synes, og om I kender andet fra denne producent.
Søstrene Birk, som ligger tæt på i Snekkersten, har jeg selv en gyngestol fra. De er
lavet af bukket metal, som er omvundet med bast. De er meget charmerende, og jeg
burde have købt hele sættet, som jeg så på Markaryd hos en dansk handlende. Jeg
har set dem flere gange før, men ikke så komplet som her.
Møblerne her i æsken ved jeg ikke, hvad er, da jeg ikke tog dem op, Tekno har lavet
noget lignende, men mere firkantede, men med samme stof. Der blev lavet møbler
på mange små steder, og tit kun i en kort årrække, da vi ligesom nordmændene ville
bruge vores penge på vigtigere ting, og derfor prøvede at lave tingene selv. Tekno
lavede nogle flotte spiseborde med Hollandsk udtræk, som virker, med ekstra plader.
Jeg så et hos Hilda, så jeg antager de har været ret almindelige. Jeg kalder dem
krydsfiner møbler, men Hilda mente de hed noget andet, ville spørge en tømmer om
det.
Dukkehuset, jeg har foto af, var også på Markaryd, det er lidt svært helt nøjagtigt at
tidsbestemme, men jeg tror engang i 1950’erne - måske lidt tidligere.
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Lille Tekno – køkken samt køkkeninventar fra 1950´erne
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Stort og småt

Anne og Birte har lovet at lave kaffe denne gang.
***********************************************
Husk at betale dit kontingent. Giroindbetalingskort var indlagt i
septemberbladet.
************************************************
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 2. del af sæson 2012
Torsdag den 6. september: Nyanskaffelser og anbefalinger
Torsdag den 4. oktober: Påklædningsdukker
Torsdag den 1. november: Dukkemøbler efter 1930, herunder Tekno
Torsdag den 6. december: Julemødet
Loppemarkeder

Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver måned
Remisen Østerbro : 3.- 4. nov., 10.- 11.nov., 8. - 9. dec. 2012. Alle dage
fra 10 – 17. Entré 10 kr.
Bella Centeret, 10. – 11. nov. Kl. 10 – 17. Entré 35 kr.
Samlertræf i Frederiksberghallen, ny hal 4, søndag den 2. dec. 2012
fra kl. 11 – 15. Gratis adgang

Forum Arena, Stavnsholtvej 41: 24.– 25. nov. 2012 og 23.- 24. feb.
2013. 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
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. november 2012

