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Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Næste møde:
Torsdag den 9. januar 2014 kl. 14.30
Lyshøjgårdsvej 103, kælderen
2500 Valby
Månedens emne: Tegneserier, tegneseriefigurer o.a. relaterede
ting
NB. Hvis du kommer efter kl. 14.00 bedes du ringe på mobil
28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

Side 2

Kære medlemmer!
Allerførst ønskes alle et godt og lykkeligt nytår.
Da vores julemøde blev aflyst p.g.a. vejrforholdene har bestyrelsen
besluttet at vi spiser de allerede indkøbte julegodter på januar
mødet.
Jeg ser frem til, at der er medlemmer, der vil hjælpe med at gøre
bladet interessant. Send blot alt, som I mener har interesse, så
kikker jeg på det.

Mange hilsener og på gensyn
Anny

__________________________________________________
Januar

Det er så koldt derude…

Side 3

Godt nytår!

Side 4

Tegneseriestriber

Side 5

Tegneserier, tegneseriefigurer og andre ting relateret til
tegneserier.
Af Anny Petersen

Det nye år starter med emnet ” tegneseriefigurer og andre ting
relateret til emnet”.
Definitionen på en tegneserie er:
”En tegneserie består af mindst 2 billeder, der indbyrdes
hænger sammen og er afhængige af hinanden og som fortæller en
fremadskridende handling ”.
Nogle tegneserier henvender sig til voksne og andre til børn.
Mange børnetegneserier læses dog med stort velbehag af voksne.
Der kan være morsomme, lærerige, ironiske og seriøse serier,
men alle har noget at fortælle.
De danske tegneserier viser ofte hverdagssituationer, og
indeholder en humor, der nok kun kan opfattes af danskerne.
Danskernes humor kan ofte ikke kaperes af udlændinge.
Af tegneserier, som de fleste husker kan nævnes:
Peter og Ping
Peter Vimmelskaft
De tre små mænd og nummermanden
Rasmus Klump
Livets gang i Lidenlund
Far til fire
Bamse og Dukke Lise
Radiserne
Knold og Tot
Gyldenspjæt
Fantomet
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Willy på eventyr
Busser og Blondie
Prins Pilfinger
Anders And og alle hans venner
Jeg vil her kun omtale de danske tegneserier og dermed de
personer, der stod bag ved serierne.
Den danske forfatter, der regnes for den første målrettede
tegner er Storm P.
Han blev født i 1882 og døde i 1949 og han er beskrevet som en af
de mest betydningsfulde personer i Danmark.
Storm P. er hans kunstnernavn. Egentlig hed han Robert Storm
Petersen. Hans far havde en slagterbod på den åbne plads, hvor
Sankt Nicolai Kirke havde ligget (Kirken brændte i 1795). Kun det
gamle tårn står tilbage i dag.
Robert kom i slagterlære, men det var ikke her hans evner var.
Han begyndte i år 1900 som bladtegner ved Ekstrabladet, hvor han
var ansat til 1905.
Han lavede til aviserne strips, såsom ” De tre små mænd og
nummermanden” (1913) og ” Peter og Ping ”, som han kreerede i
1922 og fortsatte med at tegne til sin død.
Samtidig med tegnerierne sprang han ud som skuespiller, først ved
Cosmo teatret ( 1905 – 07) senere ved Dagmarteatret (1907 -09)
I 1904 var han tillige medforfatter til en krimi (” København ved
nat” ).
Han var også aktiv i kunstnercafeerne rundt omkring i København
og på Frederiksberg, bl. a. i Edderkoppen (1914 – 18 )
Så var han på en turne i USA. Det blev ingen succes, for
amerikanerne forstod ikke hans danske humor.
Han nåede også at optræde på det Kgl. Teater i perioden fra 1930 –
33 og han var i 1935 med i en tonefilm (” Fange nr. 1 ” )
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Som nævnt betegnes Storm P. ofte som den, der startede den
danske tegneserietradition, men det var egentlig en københavnsk
tegnelærer, der leverede de første humoristiske tegneserier til
børneblade og magasiner. Han hed Carl Røgind.
Efter de 2 første pionerer fulgte et væld af andre tegnere:
Oscar Knudsen, Helge Hall, Jørgen Mogensen, Kaj Engholm, Arne
Ungermann, Henning Gantriis, Nicoline Werdelin for blot at nævne
nogle af de tegnere, der gennem tiden har fornøjet danskerne.
I kølvandet af tegneserierne fulgte der en løbende produktion af
tegneseriefigurer, der blev brugt til at markedsføre dels legetøj
og dels reklame merchandise. Figurerne blev fremstillet af al slags
materiale lige fra træ, plastik, blik og papir.
Mange handlende brugte figurerne som logo eller til markedsføring
af et nyt produkt.
I legetøjets verden inspirerede de til produktion af stofdyr,
puslespil, halvmekaniske blikfigurer, nipsenåle og meget andet. Helt
tilbage i 1930’erne begyndte man at udgive tegneserierne i albums
og hæfter.
Emnet på januar mødet breder sig jo til tegneserie-relaterede ting
, så vi kan nok forvente, at der dukker mange andre ting frem end
dem jeg har nævnt ovenstående.
Kilde: delvis internettet
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Fotos fra året, der gik

.
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Stort og småt
I januar sørger Birthe og Anne for at lave kaffe og købe ind.
Husk at vaske din kop af, hvis du har lånt den i køkkenet.
***********************************************
Sælges
Dukker i nationaldragter
Henvendelse på tlf. 44945164
************************************************
Permanente udstillinger og museer
Barbie-museet på Borups Alle 188 åbent efter aftale.
www.barbiemuseum.dk
Legetøjmuseet ”Olgas Lyst”,Sommerstedsgade 11,telefon 33 23 85 58.
Kun åbent efter aftale.

Midlertidige udstillinger og museer
” Livet er är en LEK”, Malmø Museum , 27. oktober 2012 – 6. januar 2014

Museet på Koldinghus (Julekalendere) åbent fra 3. november 2013
til 5. januar 2014.

Program for 1. del af sæson 2014

9. januar 2014:
6. februar 2014:
6. marts 2014:
3. april 2014:
8. maj 2014:

Tegneserier, tegneseriefigurer o.a.
relaterede ting
Dukker under 15 cm
Køretøjer af alle slags
Generalforsamling og loppetorv
”Hvordan man laver en bog om
legetøj” foredrag af Per Cederholm

Loppemarkeder

Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver måned
Kræmloppen,Slotherrensvej 107, Vanløse. Hver weekend 9.30 – 16.00
Frederiksborg Hallen,25.- 26. januar 2014 fra 10 – 16. Entré 40 kr.
Farum Arena,22. – 23. februar 2014 fra 10 – 16. Entré 40 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: 15. januar 2014

