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Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Næste møde:
Torsdag den 7. februar 2013 kl. 14.30
Lyshøjgårdsvej 103, kælderen
2500 Valby
Månedens emne: Miniature legetøj
NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil
28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

Side 2

Kære medlemmer!
Denne gang er det miniature legetøj. Der vil sikkert være mange,
der tager noget med. Det fylder jo ikke så meget.
Dukkehusmøbler, lamper og små dukker hører vel også til den
kategori.
I marts måned er der legetøj af pap og papir på programmet.
Det vil være skønt, hvis der var nogle medlemmer, der vil skrive
lidt om det.
Jeg håber, at der er mange, der vil møde op.
Mange hilsener
Anny
__________________________________________________
Februar billede

Side 3

Kaleidoskopet et uimodståeligt eventyrligt tryllerør for børn og
voksne.
Af Bodil Vejlund

Ifølge Wikipedia er et kalejdoskop en optisk enhed, allerede kendt
af de gamle grækere, og betyder: ". se smukke former."
KALOS: smuk. EIDOS: form. SKOPEIN:syn.
I 1816 opfandt skotten Sir David Brewster kaleidoskopet som vi
kender det nu .Brewster var filosof og fysiker, som ved
undersøgelser af polarisering af dobbeltbrydende krystaller, kom
på det, når han så på krystaller i et reflekterende metalrør.
Han fik registreret patentet i 1817.
Et kaleidoskop er et cylinderformet rør, som regel af dekoreret
pap, metal eller af en træsort, med et kikkerthul i den ene ende og
indvendig udstyret med to til tre spejle, anbragt i en trekant.
Vinklen bestemmer de symmetriske mønstres udseende. For eks.
ved 45 grader fås 8 spejlinger. Røret kan i den modsatte ende af
lysindfaldet være fyldt med farvede glasstykker, småsten eller
figurer af forskellig slags, som når man ryster det, får forskellige
symmetriske mønstre.
Min betagelse af emnet kommer fra min fætter, som havde et
gigantisk trækaleidoskop i vinduskarmen . Jeg elskede at se de
vidunderlige uendelige eventyrlige forandringer, som ved den
mindste bevægelse forsvandt, for aldrig at kunne genskabes, for
blot at vise nye fantasimønstre., endnu finere.
Kaleidoskopbilleder er så talrige, så forskellige og lige så
forgængelige som snefnug. Den rene poesi.

Side 4

Store ord er brugt:
Sindet bliver fortryllet - ånden befriet - sjælens landskaber
udfordret.
Symbolik og metafor.
Kunst og design er blevet inspireret.
Bøger udgivet: " Wonder of wonder " af Cozy Baker
Børn har til alle tider været begejstret for kaleidoskopet, et yndet
og udbredt stykke legetøj i hele verden.
Til sidst lidt George Bernard Shaw :
We don´t stop playing because we grow old,
we grow old because we stop playing.

Side 5

Referat fra sidste møde den 3. januar 2013
Denne gang var der 17 fremmødte. Vi kan sagtens være flere i
lokalerne. Formanden havde forfald, idet hun skulle være censor.
Emnet denne dag var ” Det samler jeg også på”
Det var dejligt at se, at der var mange, der havde taget noget
med. Og hvor var der dog mange forskellige ting. Jeg tror, at der
var mange, der blev lidt klogere, for der var mange ting, som man
måske så for første gang.
Jeg vil blot nævne nogle af tingene.
o Cigaretrør ( til hverdagsbrug )
o Målebånd
o Engelske royale krus med billeder af forskellige engelske
regenter.
o Kalejdoskoper ( se omtalen her i bladet )
o Smukke æsker, store, små og meget interessante, heraf en
æske, som muligvis er lavet af Kamma Rahbek og en rund
æske fra 1800-tallet
o En stor samling lommetørklædemapper, der afspejlede en
svunden tid. I dag er der vist ikke mange af den yngre
generation, der ved, hvad en lommetørklæde mappe er. Den
ældste mappe er fra 1910, de fleste fra 1920´erne. Alle
lavet i forskellige stoffer og med forskellige broderier.
o Små brugsting til beboerne i Pers dukkehus.
o Holmegårds klare lysestager med nye funktioner. Der blev
vist, hvordan man kunne sætte dem ovenpå hinanden og
sætter et fyrfadslys i mellem. Fin idé.
o Børnebøger af alle slags
o Smukke franske smykkeskrin af forskellig udformning.
o Bryllupsfigurer ( til at sætte ovenpå bryllupskagen) - at
samle på dem er nyt for mig.
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o

o

Boudoirdukker (Boudoir er fransk og betyder et lille
værelse, hvor fruen kunne trække sig tilbage i sin
ensomhed.) Dukkerne blev brugt f.eks til at skjule en
parfumeflaske eller til hattenåle.
Små sko som puder til nipsenåle.

Alle de fremlagte ting fik en historie med på vejen – skønt, når man
virkelig kan fornemme samlerglæden.
Efter rundturen var der kaffe og kage, livlig snak og køb og salg.

Fotos: Anny Green

Side 7

Dyrefigurer af presset farvet glas.
Af Kirsten Johansen

Beboere af både dukkehuse og dukkestuer har altid omgivet sig
med kæledyr, ganske som menneskene har dem i deres boliger.
Hvor ofte ser man ikke hunde og katte i både gamle og nye
dukkehuse. Dyrene kan enten være dukkernes ”levende” kæledyr
eller pyntefigurer i stuerne. Små piger har altid til jul og
fødselsdag kunnet ønske sig ting til deres dukkehuse. Udvalget og
mulighederne var utallige, og et gaveindkøb kunne derfor let
tilpasses enhver pengepungs formåen. Her skal det kun handle om
smådyr af presset glas, som ofte fandt plads i en lille piges
dukkehus.
Pige-legetøjs-samlere har altid været ivrige efter at få fat i de
små pressede glasdyr, fremstillet i mange forskellige farver.
Figurerne har ofte et lille messinghalsbånd på, fra hvilket der
dingler en lille glas- eller metalperle.
Hunde er uden tvivl dem, man oftest ser, men katte er heller
ikke ualmindelige. Muskuløse bulldogger og fint formede
gravhunde er der flest af, men puddel, schæfer, labrador og
spaniel findes også, men de er sjældne. Måske findes der også
andre hunderacer.
Langt de fleste glasdyr er ganske små kun lige omkring 2½ cm høje.
Dog er der både bulldogger og gravhunde i væsentlig større
udgaver. Min største bulldog er således hele 7 cm høj, og den
største gravhund er 6 cm høj. Den store bulldog er sandsynligvis
fremstillet på et af de to amerikanske glasværker Mosser eller
Fenton.
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Ingen har rigtig været klar over, hvor disse glasdyr i sin tid blev
fremstillet. De figurer vi samlere har købt i Danmark, Sverige,
Tyskland og måske også i England var aldrig mærkede, så vidt jeg
ved. Der var forskellige bud - Tyskland - Polen - England. Ja måske
- men det har inden for de seneste år kunnet bevises, at mange af
glasfigurerne med sikkerhed er fremstillet i Tjekkoslovakiet.
En del af mine små glasdyr er købt i USA via det amerikanske eBay.
Det viste sig, at dyrenes messinghalsbånd var mærkede Made in
Czechoslovakia. Enkelte dyr var oven i købet mærket i bunden i
selve glasmassen. Ja, så var oprindelseslandet for deres
vedkommende jo på plads. På eBay støder man stort set kun på de
ca. 2½ cm store glasdyr. Årsagen er nok, at de i sin tid blev brugt
som små-gave-indlæg i knallerter, som solgtes i Amerika.
Glasdyrene blev formodentlig fremstillet i tyverne og trediverne.
I min samling findes div. hunde, katte, kaniner, aber, grise, en
ugle og en frø. Derudover har jeg set en skøn utrolig sjælden lille
liggende fugl. Bød kraftigt på den, men desværre blev den alt for
dyr for mig, så den gik til anden side. Glasjulemænd i forskellige
farver ser man ret ofte på eBay, men jeg har ikke ladet mig
friste. Urfugl, kalkun og bjørn findes, men er ekstremt sjældne.
Foto:
Kirsten
Johansen
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Små kære glasdyr fra Kirstens samling
Fotos: Kirsten Johansen

Side 10

side 11

Stort og småt

Kaffetjansen i februar måned tager Herminds.
***********************************************
Husk at betale dit kontingent. Der endnu medlemmer, der ikke har
betalt.
************************************************
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 2013
Torsdag den 3. januar: Det samler jeg også på
Torsdag den 7. februar: Miniature legetøj
Torsdag den 7. marts: Legetøj af pap og papir, f.eks. påskeæg
Torsdag den 4. april:
Generalforsamling og loppetorv
Torsdag den 2. maj :
Dukketøj, sko, hatte m.v.
Loppemarkeder
Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver måned
Farum Arena,Stavnsholtvej 41: 23.- 24. feb. 2013. Entré 30 kr.
Frederiksberghallen hal 4: søndag den 17. marts fra 11- 15
Loppemarked Bellacenteret: 9 - 10. feb. 2013. fra 10 - 17
Ballerup kræmmer og loppemarked, Ballerup superarena 9. – 10. marts
2013
Rødovre Loppemarked, Rødovre Parkvej 425: 5. – 6. maj 2013
Valbyhallen, Skærtorsdag den 28. marts, Langfredag den 29. marts,
lørdag den 30. marts og søndag den 31. marts 2013
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 Farum Arena:
Redaktørens telefonnr. 44945164
Redaktørens postadresse: Brunevang 36,st,th, 2610 Rødovre
Hjemmesiden: www.legven.dk

Deadline til næste blad: 15. februar 2013

