Årgang 25
Nr. 6/2016

Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Lyshøjgårdsvej 103, kælderen
2500 Valby
Næste møder
Torsdag den 1. sept. 2016: Emne: Nyanskaffelser
Torsdag den 6. okt. 2016: Emne: Tegneserier
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.

Side 2

Kære medlemmer!
Så starter vi igen vores møderække her efter sommerferien.
Emnet den 1. september er som sædvanlig: Nyanskaffelser.
Det er altid spændende at se, hvad der er tilflydt samlingerne
siden sidst.
På generalforsamlingen i april blev det besluttet, at bladet kun
skulle udkomme hver anden måned. Det blev ligeledes besluttet, at
de, der ønskede bladet tilsendt med posten skulle betale 300 kr. i
kontingent. Vi håber på denne måde, at kunne bedre vores økonomi.
Jeg udsender gerne bladet i trykt udgave til dem, der ønsker det.
Jeg mangler stadig indlæg fra jer medlemmer, så bladet kan blive
mere nuanceret.
Mange hilsener og på gensyn
Anny
__________________________________________________
Efterår
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Sæsonens sidste møde d. 12. Maj 2016
Birgitte er stadig sygemeldt. Foreningen har sendt en
hilsen.
Kaffetjans i sept.: Naima og Vivette.
Den lovede opdaterede telefon/mailliste udleveret (kan
hentes)
Anny havde inviteret en bekendt, Birgit Mollerup, som i
passende forlængelse af både krammedyr og
hjemmelavet legetøj holdt et indlæg, som omhandlede
dyr i menneskeliggjorte relationer.
Birgit Mollerup havde en baggrund som tidligere
fritidspædagog med stor interesse for håndarbejde.
På basis af en bog af Kirsten Kjærulff: ” I begyndelsen
var ræven” ( forlag Krævsgård) oplistedes udviklingen
af legetøj gennem 4 perioder: 1870-1900, 1900-1930,
1930-1960 og 1960- 1990 med eksempler fra kataloger,
Familie Journalen, Hjemmet og Nordisk Mønstertidende.
Æsops fabler har ved at tillægge dyr menneskelige
egenskaber videregivet både livsvisdom og moral i
underholdende og letforståelig form og været med til at
give dyr ret faste roller:
Løve- modig, ulv – grådig, lam – blidt, ræv – snu.
Fra 1500-tallet findes et træsnit af en ræv stående iført
munkekutte.
Legetøj i den første af de nævnte perioder skulle lægge
grunden for de senere roller i livet: dukker, dukkehuse
til den kommende husmor. Hest, soldater, husdyr og
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klodser til drengene. Alt tilgængeligt i meget forskellige
udgaver efter økonomisk formåen.
Der var papirmodeller af elefant og i 1895 var der et lam
på hjul som staffage til billede af børnetøj.
1896 anvisning på strikket puddelhund
1901 Beatrix Potter skaber sit kaninunivers
1906 kaldes bold med propindlæg en kæledægge
1906 mønster til dromedar, mus, abe og kat af flonel
1910 Knold og Tot trykt på lærred til sammensyning
1913 æsel, bjørn, elefant og hund på hjul
1915 bamse som snitmønster
1920 påklædningsdukke med kludedukke og
krammedyr
1914 alfer og paddehattedamer
1930 kludeposedukke og kat i 2 lag stof med ståben
1932 bamse, pingvin og hund syet af voksdug
1935 Bamse og Dukke Lise som påklædningsdukker
Under krigen; gamle pelse bliver til krammedyr
1947 snitmønster til hunde
1949 hæklet bamse, strikket elefant
Efter 1960: film og TV inspirerer til store mængder af
merchendise i mange materialer bl.a. plast
Pondus i keramik, plast og strik
Fantasidyr breder sig
1978 Kunsthåndværkere designer dyr.
Ud over foredraget havde Birgit medbragt diverse dyr;
Grisling, rotte, pyntepingvin, lama, Magnus Tagmus,
svane og en gammel Steiffbamse.
Vi siger mange tak for et interessant indlæg.
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Få havde medbragt ting, men Frank fortalte om sine
beskæftigelser i barndommens lange sygeperioder,
hvilket ud over læsning og Mekano indeholdt noget for
drenge så usædvanligt som stramaj-Broderi, hækling
og strikning. Sidstnævnte aktivitet havde resulteret i en
strikket hare, ---som vi bestemt må se en dag!!!

På vores efterfølgende bestyrelsesmøde tog
bestyrelsen følgende beslutninger vedr. foreningens
skrantende økonomi på basis af diverse forslag fra
generalforsamlingen:
1. Der udsendes kun blad hver anden måned
2. Der vil blive flere indlæg og færre billeder
3. Der opkræves forhøjet pris af dem, der ønsker
bladet tilsendt
4. På julemødet holdes auktion over donerede
effekter
5. Kontingent til tiden, ellers intet blad
p.s. indlæg til bladet meget velkomne!
Margit Ambeck
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Mindeord om

Anne Grethe Maltbæk
Det er med stor sorg, at vi skal vænne os til at Anne ikke er her
mere, hun var altid så gæstfri og lavede have- og hjemmebesøg for
hele klubben mange gange, så I må næsten alle sammen have besøgt
hende. Hun var en storslået værtinde og et dejligt menneske, som
jeg personligt vil savne meget. Der var noget udefinerligt
charmerende ved hendes væsen og store samlerinteresse, det var
jo ikke kun dukker og gamle kjoler, hun var specialist i. Hun havde
leveret til både Matador, Badehotellet og adskillige andre store
fjernsyns og filmproduktioner fik vi bekræftet. Jeg har besøgt
hende rigtig mange gange og fotograferet for hende, derfor deltog
jeg i hendes begravelse sammen med Bodil Vejlund, som var hendes
nære veninde. At hun kom fra Sønderjylland blev derfor klart for
mig, samtidig med at præsten fortalte smukt om hendes liv. Jeg
mødte hendes søn & datter samt børnebørn til et herligt gravøl
bagefter, alt efter hendes ønske. Familien har familiegravsted på
Skovshoved kirkegård. Send hende en kærlig tanke eller blomst,
hvis I kommer forbi, æret være hendes minde.
Kærligst Anne Friis
Legetøjets sender Anne kærlige tanker og vil mindes hendes søde
og venlige væsen.
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Oktober måneds emne er tegneserier.
Hvad er en tegneserie?
Af Anny Green

En tegneserie består af mindst 2 billeder, der indbyrdes er
afhængig af hinanden og som fortæller en historie eller en
handling.
Teksten kan være i rammer eller bobler.
Nogle tegneserier f.eks. på nettet har ofte lydord.
Tegneserier findes som humoristiske striber i aviser og ugeblade
samt i hæfter eller små bøger.
Ingen ved, hvornår den første tegneserie så dagens lys.
Af de kendte serier kan nævnes:
Knold og Tot startede som serie i 1896 og måske er det den første
serie.
Anders And og hans kæreste, nevøer og venner blev lanceret
Danmark i marts 1949
TinTin af Georg Remi ( pseudonymet Hergé ) startede som serie i
1929.
Børns elskede Rasmus Klump af Carla og Vilhelm Hansen så dagens
lys i 1951 som tegneserie i Berlingske Aftensavis. Første album kom
i 1952 og hed ” Rasmus Klump bygger skib”.
Radiserne udkom på dansk den 14. juni 1959 i Politiken
Den danske tegner Storm P tegnede Peter Wimmelskaft den 8.
marts 1922. Året efter fik Peter følge af den lille pingvin Ping.
Serien kørte i mange år i Berlingske Tidende.
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En anden dansk tegner var Jørgen Mogensen, der tegnede og
fortalte historier i ” Poeten og Lillemor”. Serien startede i
begyndelsen af 1950 ´rene. I 1961 blev den lanceret i Politiken.
Der er mange, mange flere serier, der kunne nævnes, fælles for
dem alle er, at de alle har til formål at more læserne eller i hvert
fald få dem til at trække på smilebåndet
Kilde: bl.a. internettet
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Billeder af Annes dukke

Lille China fra Conta &
Böehme. 25 cm. 2 kjoler
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Emner til næste sæson:
1.
6.
2.
1.
5.
2.
2.
4.
4.

sept. 2016
okt. 2016
nov. 2016
dec. 2016
jan. 2017
feb. 2017
marts 2017
april 2017
maj 2017

Nyanskaffelser
Tegneserier og TV-serier
Dyr til dukker og dukkehuse
Julemødet
Billeder om legetøj
Her er mit yndlingslegetøj
Dukketilbehør
Generalforsamling og loppetorv
Gamle spil for børn og voksne. F.eks. puslespil

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Margit har sendt dette lille input til bladet:
” Hos min håndarbejdsbogpusher så jeg, at der stod en del bøger
om legetøj, så hvis du er på jagt efter en bog om emnet, var det
måske en ide at kontakte Lisbeth Tolstrup tlf. 39208019 ”
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Stort og småt
Kaffetjansen i september sørger
Naima og Vivette for og Anne Friis
i oktober 2016
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
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.
Søndag den 21. august 2016 åbnede Vejen Kunstmuseum udstillingen
” Pipi Langstrømpe”. Tegningerne til den kære spilopmager blev
lavet af den danske tegner Ingrid Vang Nyman, der døde i 1959.
Parkering
Sæt din bil med parkeringsskive.
Kom ned og få et gæstekort
MVH

Margit

Program for 2.del af
1. sept. 2016:
6. okt. 2016:
3. nov. 2016:
1. dec. 2016:

sæson 2016
Nyanskaffelser
Tegneserier og TV-seriefigurer
Dyr til dukker og dukkehuse
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, den 4. september og 4.
december 2016 mellem 11.00- 15.00. Gratis entre.
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.oktober 2016

