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Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Næste møde
Torsdag den 3. september 2015 kl. 14.30
Månedens emne; Nyanskaffelser
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!
Så starter vi igen efter sommerferien. Det vil blive spændende at
se, hvilke ting og sager, der har fundet vej ned i taskerne i løbet af
sommeren.
Nu kommer der igen mange loppemarkeder, som vi kan besøge og
måske få suppleret samlingerne.
Mange hilsener og vel mødt
Anny
__________________________________________________
An apple a day, keeps the doctor away!
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Her er en artikel fra Anne; der har været på den sidste
auktion hos Frederiksberg auktionshus.
Anne skriver:
Her kunne jeg med det samme se, at en stor del af de dukker, der
var indleveret kom fra Grethe Back-Poulsens samling. Hendes mand
døde i det tidlige forår og børnene har således sat det til salg på
den sidste afholdte auktion. Der var utrolig mange fine dukker,
overhovedet ikke ordentligt beskrevet eller fotograferet, men det
er vi jo så vandt til fra dette auktionshus. Når jeg sammenligner
med Crawford, som giver en meget bedre behandling samt fine
beskrivelser, er der ingen sammenligning.
Jeg så selvfølgelig med det samme, at den pragtfulde lille Kgl. dukke

med dejlige bare ben og arme - hvor hænderne desværre mangler lå der. Den har jeg altid ønsket mig, men jeg vidste jo at det var
der mange andre, der også havde. Jeg har været så heldig at låne
den engang af Grethe, så jeg havde nogle dejlige fotos af dukken.
Hun passede sammen med min spådukke i størrelse, så jeg har
fotos af dem sammen. Pudsigt nok har hun en anden kjole på, på
mine fotos, men hendes kyse i blå silke samt en anden kjole var
med. Hvor den tynde batist kjole er blevet af, ved jeg ikke. Der var
dog mange andre fine dukker, som sædvanen tro blev der solgt
flere stykker sammen. Selvfølgelig købte jeg nogle, bl. a. en dejlig
"Little woman" fra Simon & Halbig som har sin fine Rocco-paryk og
en nyere kjole, den er mærket 116S0-0 S&H.
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Jeg har altid ønsket mig netop en af disse. Hun mangler sine
originale ben, men jeg finder forhåbentlig nogle en dag. Hun kan få
Kling ben, men rigtige sorte støvleben ville være at foretrække,
især hvis de var fra S&H. Jeg fik også en Heuback dreng i pænt
tøj sammen med en Kling pige i Norsk nationaldragt i meget fin
stand. Desuden en mindre Heubach pige helt i bisque – jeg har en af
de andre, så nu kan de følges ad. De kom med 3 forskellige hoveder,
som ikke kan drejes og er ca. 22cm. Men jeg missede flere gode
små dukker, da jeg ikke havde tid nok til at tjekke alt og få det ud
af skabene eller op ad kasserne, det var utrolig dumt, for Cecilie
missede dem ikke. Hun fik faktisk nogle af de bedste, som jeg så
kunne fotografere ordentligt bagefter ude i min have. Nå, man kan
jo altid være bagklog, så jeg må bare være glad for det jeg fik,
hvilket jeg også er. Jeg skal se og finde mit katalog, så I kan få
nogle priser, men det var kun 4-5 dukker, der gik ekstremt højt,
blandt disse den Kgl. som jeg så ikke fik. Jeg fik to lots som ikke
kom fra Grethes samling, men som jeg ikke kunne stå for, en helt
vidunderlig Parian dreng/mand med originalt tøj og tidlig krop – den
lange krop lige i skind med lange arme og fine fødder i læder. Den
har blå fløjls matros-agtigt tøj med hue og støvler. Den var der
andre der ville have, men jeg fik den. Priserne var yderst rimelige,
når undtaget den Kgl. dukke. Erik fik den og han har allerede lavet
en ny kæmpe garderobe til den, så hun er i de bedste hænder. Der
var også en dejlig Belton type med meget smukke blå spiral
glasøjne, som gik billigt, og så er det jo bare om at hoppe på, og se
hvad kassen ellers indeholdt.
Copyright tekst & fotos Anne F
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Billeder af Annes nye dukker

Dreng
Ca. 37 cm høj
Læderkrop uden led
Han er fra efter
1870 og før 1900

--------------------------------0000-------------------------

Little woman
22 cm høj
Simon & Halbig 1160-0
Stofkrop med underben af stof
Fra begyndelsen 1900-tallet
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Dreng, Heuback
3 Germany 7107
40 cm høj
Skulderhoved
i bisque med
malede øjne
Læderkrop med
Celluloid
underarme

Kling dukke i
meget flot norsk
nationaldragt
sikkert en 131
med malede blå
øjne, bisque arme
og stofkrop
Denne model blev
lavet i en lang
årrække mellem
1875 og 1900
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Skulderhoved med hul til at sætte håret
fast i. (såkaldt Belton type)

Hun er mærket 5
(måske Kestler) 44 cm høj
Hun er 11 cm høj, fin kvalitet
og smukke øjne
Læderkrop med celluloid arme
og læderben
Originalt undertøj, forklæde
og hat
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Kaj og Andrea
Af Anny Green

Der er sikkert mange, der husker dukkerne Kaj og Andrea, som indtog TVskærmen i mange år, når børnene skulle underholdes.
Forleden aften var der i Tv et indslag om de 2 mennesker, der gjorde
dukkerne levende.
Jeg blev derved inspireret til at skrive lidt om den frække frø og den
pyntesyge papegøje.
Andrea præsenterer sig således: ” Jeg er en blå stofpapegøje med
prinsessenykker, hang til solsikkefrø og helikopter-certifikat”.
Kaj siger: ” Jeg er en grøn stoffrø, der elsker jazz, supermand og popkorn”.
Det er i år 44 år siden, at dukkerne blev lanceret i Tv’s børnetime.
Stemmerne bag dukkerne var Hanne Willumsens og Kjeld Nørgaards.
Hanne med den karakteristiske skingre stemme er Andrea og makkeren Kjeld
lagde stemme til pralhalsen og tøsedrengen Kaj
Det var Hanne Willumsen, der- blandt mange andre stofdyr og dukkerkreerede dukkerne. Først var det papegøjen Andrea og efter nogen tid kom
Kaj til.
Kaj og Andrea underholdt i mange år børn og voksne med deres snak og til
tider lidt frække sange.
Dukkerne må siges at være et kæmpehit, når de gennem så mange år stadig
kan købes i butikkerne.
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Matador igen igen
Af Anny Green

I år åbnede der på Dyrehavsbakken en temapark, der forestilledes
Matador-landsbyen og dens beboere.
Det har været en stor investering- et 2 cifret millionbeløb har det
kostet-, men det har så vidt jeg har kunnet læse været en stor
succes.
Det med nostalgi har altid interesseret mange mennesker og også i
dukkeverdenen er nostalgien blomstret.
Flere medlemmer af miniatureklubber har kastet sig over at lave
små modeller af f.eks. Lauras køkken, Jernbanehotellet med tjener
bolt, Damernes magasin, Varnæs’ spisestue m.fl.
Modellerne kan ses på nettet og f.eks. også i Miniatureklubben i
Farum
Kilde: Internettet
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Stort og småt
Kaffetjansen i september tager
Margit.
Tænk over, hvem der hjælper med at lave kaffe de næste måneder
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Kontingentet for perioden 1. okt. 2014 til 30. sept. 2015 er
250 kr. Du kan overføre beløbet direkte til konto 1551 – 16618926,
så sparer du bankgebyret.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
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 åben efter aftale.
Ny samlemesse i Frederiksbergcentret
12. og 13. september 2015 kl. 10 – 17 entre 40 kr.
Samlermessen har focus på spændende samlerområder
Klik ind på www.frederiksbergcentret.dk

Program for 2.del af sæson 2015
3. sept. 2015: Nyanskaffelser
1. okt. 2015: Dukker fra 1925 - 1975
5. nov. 2015: Nattøj og undertøj gennem 50 år – og
bestyrelsesmøde
3. dec. 2015: Julefesten

Loppemarkeder
Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver
måned
Kræmloppen,Slotherrensvej 107, Vanløse. Hver weekend 9.30 – 16.00
Frederiksberghallen,24. og 25. oktober 2015, 10 -16. Entre 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. september 2015

