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Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Næste møde:
Torsdag den 3. oktober 2013 kl. 14.30
Lyshøjgårdsvej 103, kælderen
2500 Valby
Månedens emne: Brio- legetøj
NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil
21207032 så kommer vi og lukker dig ind.
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Kære medlemmer!
Emnet denne gang er Brio- legetøj. Der er sikkert mange, der
har købt legetøj fra Brio til børn og børnebørn.
Det er gedigent legetøj, så der vil være mange af de forskellige
ting, der er bevaret i fin stand.
Og som sidste gang vil jeg gerne appellere til jer om at komme med
indlæg til bladet. Det er julepynt, der er på programmet i
november. Der må være nogen, der kan bidrage her.
Mange hilsener og på gensyn
Anny

__________________________________________________
Oktober måned

Nu falmer skoven
trindt om land…..
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Referat af mødet den 5. september 2013
Mødet startede med, at Birgitte ønskede velkommen til dette
første møde af 2. del af sæson 2013.
En lille rettelse til sidste referat. Kaffen laves af den, der køber
brød. Det, som Margit har lovet at gøre er, at hun sørger for
indkøb af kaffe og servietter. De, der ønsker at drikke kaffe
lægger 20 kr. i kaffekassen.
Kontingentet bliver ikke forhøjet på nuværende tidspunkt.
Emnet for mødet var nyanskaffelser.
Af de medbragte ting kan jeg nævne:
Jeg nævner i flæng:
 En gammel dukkesymaskine
 Små billedrammer
 Lille dominospil
 Æggebægre
 Parfumeflakoner
 En pingvin af nyere dato
 En gammel bamse
 Yoyoer
 Lille grøn glasfrø
 En sparebøsse
 En balancerende elefant
 En yes/no bamse
 En lille berejst bamse med eget pas
 Glaskugler
 Glansbilleder
 Et stykke sæbe formet som en lille baby
 Hinkesten
 Navneklude
 Voksenkyse med hulsøm
 Pengekat ( 150 år )
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Stoppeæg
Taske fra 1939
Christel påklædningsdukke
En smuk gammel dukke
Knapper
Smykkeskrin
Et dukkehoved på prop
Kjolepynt og kraver
Nipsnåle af nyere dato
2 små celluloid dukker
En gammel glasdukke
Klovnefigur
En gammel handskepude brugt som nipsepude (fin ide)
En lille sko med nipsenåle
Dukkehoved af ler
En lille tallerken med motiv
En lille dukke på slæde
Motorcykel med sidevogn af træ
En tysk bamse
Spilledåse
Et lille mekanisk orkester (blik ca. 1920 – 30 )
En Brio hund

Som sædvanligt blev der snakket en del. Drukket kaffe og køb og
salg i det tilstødende lokale.
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Kik ud i Classensgade
Fra den 20. september 2013 vil du kunne se/ købe legetøj fra
perioden 1850 og frem til i dag.
Birgit sælger ud af sin store samling.
Henvendelse efter aftale på telefon
45865251 eller mobil 40358736

Nordsjællands Legetøjsmuseum
Museet lukker med uge 42 og det vil ikke åbne igen i maj 2014.
En skam at dette dejlige museum ikke længere kan være med til at
bringe os tilbage i tankerne til barndommens legetøj.
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Brio legetøj
Af Anny Petersen

På programmet er Brio legetøj og de fleste af os kender jo nok de
mange træfigurer, der gennem tiden har været på markedet.
Men hvordan startede Brio-eventyret egentlig.
Det startede med en landmandssøn, der hed Ivar Bengtsson, som
levede fra 1860 til 1948. Han startede med at sælge noget helt
andet end legetøj, nemlig kurve sammen med en kurvehandler.
Salgsturneen gik til Danmark og de fik begge et godt udbytte af
turen. De solgte 2.000 kurve og dermed havde Ivar en startkapital
og sammen med sin bror tog nu selv på en salgstur i Sverige og
sortimentet blev hen af vejen udvidet til foruden kurve også at
indeholde diverse køkken redskaber af træ.
I 1902 flyttede han med sin familie til Osby. Salget gik fortsat
godt og i 1907 blev sortimentet udvidet med Osby-hesten, som var
en lokalt produceret træhest. Dette blev det første stykke legetøj
i firmaets historie.
”Brødrene Ivarsson ” (Viktor, Anton og Emil) overtog firmaet efter
deres far og de begyndte tillige at satse på import af bl. a.
barnevogne, hvilket viste sig at være en god disposition.
Den yngste bror, Emil udviste et specielt forretningstalent for
legetøj. I 1937 blev BRIO omdannet til et aktieselskab.
BRIO akronymet står for Brødrene Ivarsson Osby
Af de gamle kataloger fra 1910 til 1920 kan man se, at
varesortimentet stiger støt år for år og legetøj fyldte mere og
mere i katalogerne.
Den første Brio-klovn kom i julen 1958. I julen 1963 blev
Barbiedukken tilføjet Brio-arkivet.
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Efter 2. verdenskrig overtog næste generation fabrikken og i 1950
begyndte fabrikken på ny at eksportere og dette hjalp med at
styrke brand ‘et BRIO internationalt. I 1964 grundlagde Lenneart
sammen med sin kone og et ungt og kreativt mandskab et
grossistfirma og firmalogoet blev ændret til BRIO AB.
I 2002 påbegyndte man udflytning af dele af produktionen til
oversøiske lande, da det var svært at profitere ordentligt med
produktion lokalt i Osby.
Kilde: Internettet
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Billeder af nogle Brio-modeller
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Hinkesten og glaskugler
Af Anny Petersen

På sidste møde fortalte Per Cederholm om hinkesten og glaskugler.
Vi har tidligere haft både hinkesten og glaskugler på programmet
bl.a. har Birgit F. haft et fint indlæg om hinkesten.
Selvom der har været skrevet meget om disse 2 emner, vil jeg
alligevel friske det lidt op.
Ordet ” at hinke” betyder at hoppe på et ben. Det er et gammelt
oldnordisk navn ” at hinka ” betyder at halte .
Både hinkesten og glaskugler er gammelt legetøj, der mere eller
mindre er gået af mode. I stedet for er de nu til dags blevet et
samleobjekt.
Der findes utroligt mange flotte eksemplarer af både hinkesten og
glaskugler.
De rigtigt gamle er de mest eftertragtede.
Fyens Glasværk, der lukkede i 1991 var et af de første glasværker,
der brugte glasrester til at producere hinkesten.
I 1924 producerede glasværket hinkesten med motivet:
” 3 alfer med vinger”
I 1934 : ”Måger over hav ” , ”Blomst”, ”Bøffen”, ”Hane”, ” Lille
stjerne med ringe” samt hinkestene i grønt glas med stempelpres
”Dyremotiv”, og grøn firkantet med stempelpres ”Glaspuster”.
I 1960 : Scener fra H.C. Andersen Eventyr
I 1965: Reklame for Piratos (gult glas)
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Følgende glasværker producerede hinkestene:
Fyens Glasværk 1890 – 1991
Holmegårds Glasværk 1825 – 2008
Århus Glasværk 1898 – 1927
Kastrup Glasværk 1847 – 1927
Hammer Glasværk ca. 1990 til engang i 1980erne
Oplysninger hentet delvis på internettet.

Billeder af hinkesten og glaskugler
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Stort og småt
Vivette laver kaffe.
Husk at vaske din kop af, hvis du har lånt den i køkkenet.
***********************************************
Sælges
Dukker i nationaldragter
Henvendelse på tlf. 44945164
Barbi-dukker og meget tilbehør
Henvendelse 21207032
************************************************
Permanente 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.
Kun åben efter aftale.

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

Kroppedal Museum, Kroppedalsallé 3, Taastrup, åbent tirsdag søndag indtil den 29. december 2013

Program for 2. del af sæson 2013
5. september 2013: Nyanskaffelser
3. oktober 2013: Brio- legetøj
7. november 2013: Julepynt
5. december 2013: Julemødet
9. januar 2014:
Tegneserier, tegneseriefigurer o.a.
relaterede ting
6. februar 2014:
Dukker under 15 cm
6. marts 2014:
Køretøjer af alle slags
3. april 2014:
Generalforsamling og loppetorv
8. maj 2014:
”Hvordan man laver en bog om
legetøj” foredrag af Per Cederholm
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Loppemarkeder

Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver måned
Kræmloppen,Slotherrensvej 107, Vanløse. Hver weekend 9.30 – 16.00
Gammelt Legetøj, Frederiksberghallen, 1. december 2013 fra 11 - 15
Loppemarked i Remisen Østerbro, 5 – 6. oktober 2013
Frederiksberghallerne,19. – 20. oktober, fra kl. 10 – 17. Entré 30 kr.
Se i øvrigt oversigt over markeder på www.markedskalenderen.dk
___________________________________________________
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