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Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Lyshøjgårdsvej 103, kælderen
2500 Valby
Næste møder
Torsdag den 3.november 2016: Emne: Dyr til dukker og
dukkehuse
Torsdag den 1.december 2016: Emne: Julemødet
Mødet den 3. november starter kl. 14.30
Mødet den 1. december starter kl. 14.00
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!
Bladet her omtaler de 2 næste møder og jeg håber, at der kommer
rigtig mange til november og december mødet.
Husk at notere i jeres kalender, at julemødet er den 1. december,
da der jo ikke udkommer et blad i november måned til at minde jer
om det.
Desværre er der flere af vore medlemmer, der har valgt at forlade
os, dels p.g.a. flytning fra københavnerområdet og dels af andre
årsager.
Jeg vil opfordre alle til at prøve at gøre andre interesseret i at
komme i vores lille klub.
Mange hilsener og på gensyn
Anny
__________________________________________________
Efterår
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Møde om nyanskaffelser 1. Sept 2016
16 medlemmer indledte sæsonen med at vise, hvad
sommeren havde bragt af muligheder, - heldigvis igen
med vores formand fit for fight.
Birte Marie havde bordet fuldt af småting med bl. a. en
lille abepicolo. Bodil havde selvfølgelig fået fingre i en
nipsepude, og en smuk Klingdukke blev flankeret af en
dejlig Steiffschæferhund.Allan og Marianne havde
spottet lidt godt i Sverige og fået bl.a. en Kay Bojesen
soldat dog uden tromme samt en majestætisk russisk
donna, som ikke var helt så rørig som før. Birgit kunne
dække op med et fløde-sukkerstel i glas, en smuk
glasosteklokke fra 1880 med både emaljemaling og
forgyldning, en romantisk rosenkurv i metal og fine små
glasknapper fra 20-erne. Ulla havde efter Ritas død
påtaget sig at afsætte diverse stykker legetøj bl.a. et
stort dukkehus og en stor samling barbiedukker, hvilket
havde vist sig ret vanskeligt, idet man åbenbart slet ikke
må tage dem ud af æsken!!- Må man ånde i nærheden
af dem?
Naima havde købt en stor nipsenålepude, som for tiden
gav mental terapi til et drengebarnebarn ved dens
uendelige kombinationsmuligheder. Kirsten kunne lufte
hele 4 store dukker, som trods Kirstens kritiske
kommentarer blev beundret af os andre. Anne havde
spenderet tid, energi og en pæn bid af pensionen på at
supplere sine samlinger med mængder af over 100 år
gamle påklædningsdukker samt et par dukker, som
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havde krævet Annes stædighed og detektivevner for at
afsløre historikken.
Fin start på en ny sæson.
Margit Ambeck

Et par skønne dukker

Fotos; Anny Green

Side 5

Lidt om den store Helsingborg Messe
Af Anne Friis

Hvert år er der som bekendt Messe i Helsingborg, den er rimelig stor,
nem at komme til og har en del danske udstillere. I år var jeg så heldig at
få invitation til dagen før åbningen, så jeg drog afsted, det er en hård tur
at bestige Kåman med de mange trapper, men det er den nemmeste og
hurtigste vej, jeg kender. Jeg kom faktisk to timer for tidligt, så jeg måtte
pænt vente i vestibulen og så gå ud i køen igen, men ind kom jeg da.
Den er som altid bygget op i flere haller & afdelinger i en censureret afd.,
og to ucensurerede, de er som regel de skæggeste. Der var en hel del
legetøjsting, flere end der plejede at være, så jeg fik da købt lidt. Blandt
disse en stor dejlig dreng med fint metalhoved og det mest pragtfulde tøj
og sko, han var sammen med en tidlig celluloidpige, med tidlig
skildpaddemærke uden ramme, dukkerne havde små breve fra den tidlige
ejer, og sælgeren var glad for at de blev købt samlet. Hun var svensk og jeg
har købt hos hende flere gange. Når man har været der så mange gange,
som jeg har, ved man jo efterhånden, hvem der har noget med, som
interesserer en, så en af mine forbindelser havde endelig taget sine
"Klippdocker" med "påklædningsdukker", så jeg købte et par stykker,
men jeg synes de er blevet sværere at finde, sikkert også fordi de er blevet
billigere, og derfor ikke attraktive for de handlende.
Jeg så også yndige møbler og fine tin - ting til dukkehuse, men man kan
jo ikke købe alt, så jeg prøvede at begrænse mig ( de blev senere solgt til
Olgas Lyst ).
Hende jeg skulle besøge var Gabi Dissman, som stadig har butik i
Kompagnistræde no.7, hun har altid noget, som jeg ikke kan leve uden, nu
havde jeg set en ting hjemme hos hende, en dukkebænk i Windsor stil
som er helt vidunderlig. Det er sjældent jeg har set en så smuk ting, men
egentlig havde jeg sat mig på den inden messen, så hun pakkede den slet
ikke ud. Desuden havde hun fra sin søster i Wien en Kåthe Kruse
dukke i tidlig plastik med skildpadde mærke - også kaldet "tortulon"- ,
som jeg ikke kunne stå for, så hun kom også med hjem, jeg fotograferede
hende på udstillingen, hende så får I at se.
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Jeg har brugt dage på at finde noget om hende, sågar på internettet, men
jeg må sige,at pludselig ramte jeg i en af mine bøger, "Puppen und
Spielzeug aus Zelluloid" af Sabine Reinelt og der var hun, så glem ikke at
beholde jeres bøger, internettet gav ingen oplysninger overhovedet, kun
billeder uden information. De kan være gode nok, men bøgerne er så
meget bedre. Hun er derfor lavet over, "Kleines Deutsches
Kind IX" - det tyske barn og er vist sammen med Kiithe Kruse i 1958. Hun
er 35cm høj, hoved og krop er støbt i et stykke med bevægelig arme og
ben. Hun har et hårbånd om det korte hår, og der er ikke lavet så mange
af disse typer.
Selvfølgelig var jeg så heldig at finde en yndig china på original krop med
bisque arme & ben, samt meget dejligt tøj. Kroppen skal restaureres men
resten er fint, hun har 2 kjoler, så der var jeg heldig, også hos en ny dansk
handlende, som ikke er til dukker.
Det der gør, at udstillingerne er så smukke, er deres fine opsætning, men
jeg må sige jeg, at jeg savner de gamle fine udstillinger på Børsen, hvor
man rigtig kunne komme i kontakt med de handlende.
På messen i Helsingborg er alt meget eksklusivt og Gustaviansk,
en stil jeg elsker meget, men ikke selv har, kun i dukke-miniature-møbler.
Men boede jeg på et slot, eller en stor flot lejlighed, ville det være den, jeg
valgte.
Selvfølgelig er det altid værd at tage til Sverige, selvom det er mere
besværligt nu. Jeg ved at de store udendørs markeder er meget
velbesøgte. men uden bil, er det næsten umuligt, så det er kun på Görans
fine ture, jeg har besøgt dem.
………………………………………………….
Anne havde flere af de købte ting med på mødet i september- ( red.)

Endnu et af Vivettes
glansbilleder
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Legetøjsmøde d. 6. Okt.
8 forblæste medlemmer havde læst og husket, hvad vi
havde vedtaget, nemlig at vi kun får blad hver anden
måned for at spare på printerblæk. – men hvilke 8!
Birgit mente, at de første billeder med tekst under, som
dermed kunne karakteriseres som tegneserie, dukkede
op ca. 1845. Selv viste hun en foldebog tegnet af Else
Beskow om brylluppet i skoven mellem brumbassen og
hvepsen, og selvom Darwin næppe ville være enig, var
der dejlige billeder af bl. a. en eghjort. Familiejournalen
viste omkring år 1900, og såvel Buster Brown som
Knold og Tot fik fans.
Stor kærlighed har vist især piger haft til Bamse og
Dukkelise samt Prins Pilfinger og prinsesse Guldhår,
mens Willy på eventyr og Fantomet mest var for
drenge. Peter og Ping var vist for alle.
Vivette havde et stort Storm P. Album, et fingerbøl og
en nipsenål med Ping samt Wilma på minifjernsyn.
Ulla havde Tjavs og Fedthas fra 40-erne, Blondie og
Gyldenspjæt og en sjælden Betjent Brown.
Per havde som mange af os oplevet, at hans ting – i
dette tilfælde en samling Anders And-blade-var blevet
smidt ud, mens han var bortrejst. Han viste dog en stor
Anders And bog og flere Tintinbøger.
Anne havde intet om emnet, men kunne fremvise, hvad
der havde kostet spidsen af en jetjager eller i hvert fald
en tur til Vietnam nemlig flere store gamle dukker med
originalt tøj, som kom fra en meget velhavende familie,
og hun havde oven i købet fået familiens – og
dukkernes – historie af sælgeren.
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Og så gik snakken længe og livligt – også om nu
afdøde medlemmer og deres særheder. – Tør du blive
væk en anden gang?
P.S. Per anbefalede varmt en udstilling på
Amalienborg opsat af Shane.
Margit Ambeck
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Kirstens dukker fotograferet af Anne Friis
Fin fransk
damechina med støbte
ørenringe
Fransk china

Pragtfuld Papier Mache
fra Sverige
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Og så er det snart jul, så vi bringer her lidt julestemning på
forkant
Nogle skønne glansbilleder fra Vivettes sidste kup.
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Stort og småt
Kaffetjansen i november sørger
Margit for og december måned
er det bestyrelsen, der står på tur.

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
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
Legetøjmuseet ”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
1. sept.
6. okt.
3. nov.
1. dec.

for 2.del af sæson 2016
2016: Nyanskaffelser
2016: Tegneserier og TV-seriefigurer
2016: Dyr til dukker og dukkehuse
2016: Julemødet

Loppemarkeder

Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver
måned.
Kræmloppen, Slotherrensvej 107, Vanløse. Hver weekend 9.30 – 16.00
Samlertræf i Frederiksberghallen hal A,
4.december 2016 mellem 11.00- 15.00. Gratis entre.
Frederiksborghallen, den 28. og 29. januar 2017, entrè 40 kr.
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: 10.december 2016

