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Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Lyshøjgårdsvej 103, kælderen
2500 Valby
Næste møder
Torsdag den 2.marts 2017: Emne: Dukketilbehør
Torsdag den 6.april 2017 :Emne: Generalforsamling og
loppetorv
Begge møder starter kl. 14.30

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil
28633403, så kommer vi og lukker dig ind.
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Kære medlemmer!
Foråret er på vej, tror jeg nok.
Og med det alle de åbne loppemarkeder. Håber at alle kan finde
noget, man ”must have”.
Marts måneds mødeemne er dukketilbehør, og vi har været så
heldige, at Anne vil øse af sin store viden om emnet. Se inde i
bladet.
I april måned er det generalforsamling og jeg vil bede jer komme
med forslag til næste sæsons emner.
Og så
siger vi velkommen til 2 nye medlemmer
Annett Otto og Birgit Kjærulff.
Vi håber, I vil blive glad for medlemskabet.
Mange hilsener og på gensyn
Anny
________________________________________________
Da sneen sank, fik vi visit,
af lette alfer klædt i hvidt.
Du kommer tidligt, du lille gæk
jeg frygter, at du fryser væk
Lille hvide vintergæk
barn af sol og sommer
nænsomt brydes stilken
af en hånd, som dette skrev.
Kan du gætte hvilken?
Mit navn det står med gækker
pas på de ikke smækker
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Nytårsmøde 5/1 2017
Godt Nytår! Flere havde været nødt til at melde forfald gr. diverse
afarter af den forkølelse/ influenza, som åbenbart hærger. Vi
ønsker god bedring!
Vi startede med en god snak om barndommens mange typer legetøj
og om frustrationerne over forældres (mødres!) manglende sans
for affektionsværdi.
Göran havde trodset Sveriges grænseproblemer og havde
medbragt en hel mappe med dels billeder fra Legolands tidligere
udstilling af dukker og mekanisk legetøj og dels billeder fra en tur
gennem hele Danmark for at besøge også små, beskedne museer og
se på legetøj, museer, som desværre stadig oftere forsvinder.
Mulighederne for at få renoveret legetøj og skaffe reservedele er
jo også næsten ikkeeksisterende, hvilket vel ofte vil medføre, at
ting bliver kasseret som håbløst skrald. Der kommer til at mangle
dele af vores kulturhistorie.
Göran fik selv på den tur inspiration til at samle på snurretoppe fra
de beskedne små af træ til de avancerede af metal, som kunne
spille melodier.
Andre viste diverse kort samt en del familiebilleder med legetøj
bl.a. dukkevogne fra flere generationer.
Allan havde et smukt gammelt album med billeder af børn med
legetøj, de fleste anonyme.
Det inspirerede i hvert fald mig til ikke bare at gå forbi kasserne
med fotos på loppemarkederne, idet disse billeder foruden
legetøjet også giver et billede af påklædning og stil.
Atter et eksempel på, at vi altid får noget ud af møderne uanset
emnet
Margit Ambeck
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Billeder fra møderne i januar og februar

Fotos: Anny Green
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Februarmøde 2017
Med henblik på den kommende generalforsamling må vi overveje
evt. ændringer i vedtægterne, da f. eks. de nuværende regler er
meget besværlige i forhold til banken. Ligeledes kan vi overveje at
udvide vores samlerbegreb og –område og måske derved øge
kredsen af interesserede. Vi har fået et nyt passivt medlem,
Birgitte Kjærulf i Silkeborg, og Mariannes veninde deltog i dette
møde og vil forhåbentlig slutte sig til medlemskredsen.
Kaffetjans i marts: Margit.
Vores emne var noget, vi alle kunne forholde os til, for alle har haft
yndlingslegetøj, og uanset om man har gemt det eller ej, så har man
ikke glemt det, og fortælling om disse guldklumper fra vores
barndom afslørede ukendte sider af flere medlemmer.
Birgitte havde tøvet med at købe en bamse og måtte lide den tort,
at den var solgt, da hun fortrød sin tøven. Køberen var dog hendes
opmærksomme ægtemand, som scorede pæne points juleaften.
Per havde skønne Steiffbamser i miniudgave.
Birgitte viste gamle Erzgebirgeting.
Frank havde startet sin toginteresse med Mekano, bliktog, Märklin
og Hornby og havde ellers læst og læst.
Rita havde brugt megen tid på påklædningsdukker.
Mariannes dukker, vugger, cykler o.lign, var endt på Slagelse
museum – uden hendes tilsagn, men hun havde foruden sine egne
ting også forlystet sig med lånte ting fra veninden Annette, - som
frivilligt lånte ud, da hun hellere ville kaste sig ud i vilde
drengelege.
Vivette havde faktisk fået lov at beholde det meste af sit legetøj
bl.a. Rosebuddukker, men begræd tabet af en elsket ”glasdukke”,
hvis hoved var knust af hendes vilde bror.
Jeg havde følgeskab af 3 bedagede hunde, Fido, Bob og Ægøje
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Ulla havde været tvunget til at være med, når hendes ting blev
tvangsforæret væk til et nærliggende asyl, men havde dog beholdt
noget, og havde i årevis været ved at sætte familieformuen på spil
for at erhverve ting, hun ikke kunne leve uden – til nogen
frustration for ægtemanden.
Anne havde altid været glad for påklædningsdukker og tidligt
samlet gamle dukker men afslørede, at hun i bogstavelig forstand
med næb og klør havde forsvaret sin ret til sin hinkerude i skolen,
hvad der satte hende i bad standing i årevis, - og så havde hun
selvfølgelig medbragt nogle af de helt forførende dukker, hun ejer.
Anny havde også haft glæde af påklædningsdukker og havde
allerede som barn grundlagt sin passion for nipsenåle, hvilket jo
resulterede i hendes bog for nogle år siden.
Selvom vi sendte onde tanker til de uforstående forældre, som
ikke kendte begrebet affektionsværdi, var det som altid godt at
dele barndomsminder.
Margit Ambeck
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Anne skriver om dukketilbehør
Hvis vi ser på, hvad der egentligt er dukketilbehør, er der virkelig noget at
tage af; og det gælder tilmed alle dukketyper. Lige så snart en dukke er
blevet populær og er slået igennem på markedet, bliver hun eller han
udstyret med en masse ekstra ting, som vi omtaler som dukketilbehør. Jeg
forstår især hatte, sko, støvler, tasker, samt møbler, der passer i
størrelsen, samt dyr som kæledyr til disse dukker.
Du skal ikke tro at det kun gælder gamle dukker, både Ginny,
Rosebud, Barbie og f. eks. ”My little pony” har masser af tilbehør.
Det er oven i købet det, der gør det ekstra spændende at samle på
dukker, da tilbehøret er så svært at få fat i. Tænk også på et
fænomen som ” Build a Bear”, hvor alt udstyret kommer ekstra til
og fordyrer tingene. Selv vores børnebørn ved, hvad det er, og en
hvilken som helst moderne legetøjskæde vil udsende deres eget
udstyr, som kun kan fås hos netop dem. Her tænker jeg på
”Hamley’s” specielle bamser samt Magasins Bamser. I London har de
en hel etage kun til dette fænomen. I moderne tid ville begrebet
”Merchandize” også komme ind under dette, og jeg tror stadig der
tjenes formuer på det, tænk blot på Tintin tilbehør.
Når jeg selv personligt tænker på alt mit tilbehør, så er det så
absolut hatte og støvler samt tasker, og så lige det specielle møbel,
som hæver dukken til nye højder. Er der noget som den rigtige
dukkeseng eller stol, der lige præcist netop passer til dukken i
størrelse og tidsperiode, som kan gøre en super glad. Nu om
stunder er det næsten umuligt at finde disse ting, men har man en
stor samling, kommer der altid et eller andet ned i ens turban, som
man aldrig havde drømt om; altid til en uhyre høj pris, som man ikke
kan modstå, men som viser sig, eftersom årene går, at være lige
den rigtige ting til netop den dukke, du har tænkt den til. Derfor er
en stor forståelse for stilhistorie og mode ikke uden betydning.
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Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvad du tilføjer til en dukke af
udstyr og møbler. Personligt er jeg ret hysterisk, hvis det ikke er
korrekt, selvom tingen egentligt ikke behøver at stamme fra samme
periode som dukken.
Enkelte ting lavet i vor tid, kan faktisk godt bruges, selvom man
ikke tror det.
Flere af mine yndlingsdukker har deres egen seng, ekstra tøj, som
regel gammelt, men man kan blive nødsaget til at fremstille det
selv. Udstyr gemmes tit i en kommode, en lågkiste, eller en ”trunk”,
som følger dukken resten af dens levetid. Det gør den absolut hos
mig, men andre samlere kan jo have andre måder at gøre det på.
Der er sådan set ingen måder der er bedre end andre. Jeg plejer at
skrive op under dukkens historie, hvad der skal følge den, selvom
det selvfølgelig kan udskiftes, hvis man får en anden ting, som er
bedre og mere korrekt. Mange af de flestes yndlingsdukker har en
bestemt størrelse som f. eks 30 - 32cm, og ligeledes 50cm eller en
lidt mindre størrelse, hvor der således er lavet ting til netop disse
størrelser. Dette er især at fremhæve på de dukker, der er lavet i
seneste tid. Tænk blot på alt det udstyr, der blev lavet til Rosebud
og perledukken samt til Ginny i USA og Barbie. Det er kolossalt,
hvad disse dukker ejer af udstyr. Nogle af disse har endda deres
egne dukkehuse.
Jeg har i min egen samling koncentreret mig om bestemte
tidsperioder, hvor jeg så køber den ting, der kan bruges til netop
de dukker, jeg foretrækker. Der kan gå år imellem nye fund, men
det gør absolut ikke noget. Nogle gange køber man også bare en
ting, som tænder en, hvorefter der kan gå år, før man finder det
man kan bruge den sammen med. Men er det ikke netop det, der gør
det så spændende. Af og til er det et rent tilfælde, at man får
noget udstyr, som man ikke tror kan bruges, og så viser det sig at
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være formidabelt. Man kan jo også bytte med andre samlere, det
gælder især sko, hvor et par pludselig kan finde sin rette
ejermand. Jeg har dog stadig flere tidlige dukker med kun en sko,
eller manglende fødder.
Håber I alle finder noget spændende frem.
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Fastelavn
Af Anny Green

Fastelavnssøndag ligger altid syv uger før påskedag. Hvilket betyder i
praksis, at det er fastelavssøndag mellem 1. februar og 5. marts.
Ordet fastelavn kommer oprindeligt fra det plattyske ” vaste lavent” eller
” fastelabend”.
I dag er fastelavn en fest for børnene, hvor de klæder sig ud, går rundt
og rasler og synger ” Fastelavn er mit navn… osv.” Der slås katten af
tønden, hvorefter kattekongen eller kattedronningen bliver kåret.
Men sådan har det ikke altid været. Oprindelig og langt op i 1800 tallet
var fastelavn en voksenfest, hvor de voksne drak alkohol i rigelige
mængder, spise kød, dansede og klædte sig ud i skræmmende dragter.
såsom bjørn eller djævel. De slog også katten af tønden, men den gang var
en levende kat, der var inde i tønden. Katten symboliserede både det onde
og det onde i al almindelighed, så mente man, at man var beskyttet mod
det onde.
I dag fyldes tønden med slik og frugt og katten er af papir.
Skikken med at slå katten af tønden menes at være kommet til Danmark
sammen med de hollandske bønder, som Christian den 2. fik herop i 1500tallet.
Et andet ritual, som også har ændret sig gennem tiden er fastelavnsriset.
I dag er fastelavnsriset en dejlig ting for børnene med al dens slik og
pynt.
Oprindelig har fastelavnsriset gjort ondt, idet det blev brugt til at rise,
dvs slå med. Man mente, at man derved kunne slå synder ud af kroppen og
sjælen.
I dag er der måske nogle børn, der i sjov riser far og mor ud af sengen
fastelavnssøndag.
Kilde: Internettet
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Stort og småt
Kaffetjansen i marts har Margit.
I april klarer bestyrelsen det.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Kontingentet for perioden 1. okt. 2016 til 30. sept. 2017 er
250 kr. For de, der vil have bladet med posten er det 300 kr.
Du kan overføre beløbet direkte til konto 1551 – 16618926, så
sparer du bankgebyret eller du kan benytte det tilsendte girokort
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Permanente udstillinger og museer
Barbie-museet på Borups Alle 188
Åbent efter aftale.
www.barbiemuseum.dk
legetøjsmuseets ”Olgas Lyst”,Sommerstedsgade 11,telefon 33 23
85 58. Kun åben efter aftale.
Parkering
Sæt din bil med parkeringsskive.
Kom ned og få et gæstekort
MVH

Margit

Program for 1.del af sæson 2017
5. januar 2017: Billeder om legetøj
2. feruar 2017: Her er mit yndlingslegetøj
2. marts 2017: Dukketilbehør
6. april 2017: Generalforsamling og loppetorv
4. maj 2017: Gamle spil for børn og voksne. F.eks.
puslespil

Loppemarkeder

Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver
måned.
Kræmloppen, Slotherrensvej 107, Vanløse. Hver weekend 9.30 – 16.00
Farum Arena, 25.- 26. februar 2017, 10 - 16. Entre 40 kr.
Bellahøjhallen, Bellehøjvej 1, Brønshøj, 23. april 2017, 10 – 16
Brønshøj torv, 29. april 2017. 9- 15
Rødovre Centrum, den 12. maj 2017( St. bededag) fra 9 – 15. Gratis
Adgang.

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.april 2017

