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Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Næste møde:
Torsdag den 4. oktober 2012 kl. 14.30
Lyshøjgårdsvej 103, kælderen
2500 Valby
Månedens emne: Påklædningsdukker
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Kære medlemmer!
Denne måneds emne er påklædningsdukker.
Det er sikkert et emne, som de fleste har truffet bekendtskab
med gennem barndommen, i hvert fald pigerne. Og der er designet
et væld af påklædningsdukker af mange forskellige kunstnere.
Jeg er sikker på, at der vil være meget at se på til dette møde.
Venlige hilsener
Anny
__________________________________________________

Oktober billede

Sort sol
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Gamle påklædningsdukker
Kirsten Johansen har sendt billeder af disse herlige gamle
påklædningsdukker.
De fire først viste dukker hedder fra venstre Ellen, Gerda og Ulla.
Navnene står bag på dukkerne.
Først et billede, hvor de er i deres fine balkjoler og derefter
iklædt overtøj.
Det tredje billede viser 4 ”hjemmelavede” påklædningsdukker
( ukendt tegner )
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Referat for mødet den 6. september 2012
Af Anny Petersen

Vi startede på vintersæsonen i nye omgivelser. Det er et dejligt
sted og når først vi får lært at stille bordene mest
hensigtsmæssigt, så skal vi nok få megen glæde af skiftet. Det
er hyggelige lokaler og Margit skal have stor tak for hendes
ulejlighed med at skaffe lokalerne.
Naima har lovet at lave kaffe til næste møde
Der var 25 fremmødte.
Birgitte indledte med et velkommen og vi gik straks i gang med
at fortælle om det medbragte.
Emnet var: Nyanskaffelser og anbefalinger.
Trods det, at mange ikke havde fundet så meget på sommerens
loppemarkeder, så blev der dog en del at se på:












En pindsvinefarm
Smykkeskrin
Sølvrangle
En engelsk dåse til lommetørklæder 1910- 1920
Parfumeflacon i form af et lille svøbelsesbarn 1865
Støvleknapper
Gammeldags rulle
Et lille bitte billede
En dukkestuedukke ca. 1860
En visitmappe
Forskellige gamle sy-redskaber
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Æggebæger ( Jenny Nystrøm)
Æg i Dybdal keramik
En bamse fra 1920/30
Flere gamle dukker
Snurretoppe ( Lehmann)
Et lille kling dukkehoved
2 gamle dukkehoveder ( AB&G )
En flot gammel dukke ( C&B )
Endnu en stor flot gammel dukke ( AB&G )
Nipsenåle

Dette var et udsnit af de ting, der var på bordene.
Som sædvanligt var der kaffe og kage.

En selvlært glaskunstner har lavet nedenstående nipsenåle.
De er utroligt flotte lavet. Du kan finde nålene på hjemmesiden
www.dugperlasnipsenaale.dk

Foto: Green
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Lidt om påklædningsdukker fra 1940 og opefter
Af Anny Petersen

Mange piger- måske også nogle drenge - har op i gennem tiden leget
med disse papirdukker.
Jeg har selv haft den store fornøjelse at tegne frakker, kjoler,
hatte og accessories til dukkerne.
I min barndom i 1940 – 1950 forestillede dukkerne ofte berømte
skuespillere, næsten alle amerikanske. Hvem husker ikke
ShirleyTemple, Elisabeth Taylor, Ava Gardner, Rita Heyworth m.fl.
Der var dog 3 dukker, som jeg var mest betaget af, nemlig Store
Marie, Lille Marie og Sorte Marie.
Dukkerne og deres tøj kunne man få ved at købe kiks fra Jensen og
Møller. Min søster og jeg skiftedes til at pille dukketøjet ud af
kikserullen og så var det jo spændende at se om det var en dublet
eller nyt tøj. I dag ærgrer jeg mig over, at alle mine
påklædningsdukker blev foræret væk, da jeg ikke længere var
interesseret i dem.
Store Marie og Lille Marie blev tegnet i flere udgaver. Den første
udgave kom i 1946 og blev tegnet af Dorthe Kortzau og blev
lanceret af kiksefabrikken Jensen og Møller. Sammen med Store
Marie var der også tegnet en lille dukke, der naturligvis blev kaldt
Lille Marie.
Dorthe Kortzau har tegnet 2 forskellige Store Marie/Lille Marie
dukker. Dukkerne kan i dag købes i genoptryk med nogle få kjoler.
Omkring 1946 tegnede Gerda Winding sin udgave af Store Marie.
Hum findes i flere udgaver og var en sød teenagepige med mange
smukke kjoler. Hun findes også i flere udgaver enten med røde
eller sorte sløjfer i håret.
Fortsættes på side 7
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Omkring 1964 blev så sidste udgave lanceret. Også Gerda Windings
dukker findes i dag i genoptryk.
Sorte Marie udkom første gang i 1951 og denne dukke med kjoler
fik man, når man købte chocoladekiks fra Oxfordkiksefabrikken.
Både Store Marie og Lille Marie og Sorte Marie er genoptrykt på
samme ark ( tegnet af Gerda Vinding ).
Både Dorthe Kortzau, Gerda Vinding og Christel har tegnet et væld
af skønne påklædningsdukker. For samlere, der vil spænde vidt er
det et kæmpeområde.
Nu til dags kan man i mange legetøjsforretninger købe Store
Marie, Lille Marie og Sorte Marie med tøj udarbejdet i træ og
samlet i en lille trææske.
Kilde; bl.a. Internettet
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Billeder af nogle af Kirsten Johansens gamle dukker

Denne lap
papir lå inde
i hovedet
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Fotos: Kirsten Johansen
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Billeder fra sidste møde
Fotos: Anny Green
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Stort og småt

Naima har lovet at lave kaffe denne gang.
***********************************************
Husk at betale dit kontingent. Giroindbetalingskort er 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 : 13.-14. okt., 27.- 28.okt., 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.
Loppemarked på Brønshøj Torv: 6. okt. 2012

Forum Arena,Stavnsholtvej 41: 24.– 25. nov. 2012 og 23.- 24. feb.
2013. Entré 30 kr.

Forum: 13.- 14. okt. 2012. kl. 10 – 17. Entré 35 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. oktober 2012

