Legetøj
Klavs Grubbe har
denne flotte dampmaskine. Den blev
håndlavet til ham af
en maskinmester der
sejlede på Amerikafærgerne. Han var
bidt af dampmaskiner. 1950erne.

Birthe Grubbes dukkekaffestel har hun arvet fra sin mor. 1920erne.

Store Legoklodser i
træ.
Klodserne måler
4x4 cm og er produceret i 1950erne.
Eva Lilleøre har
brugt dem i sin
barndom.

Preben Danielsen havde glæde af denne træfærge i sin barndom. Lavet i
1950erne.

Hest og vogn, også fra familien Danielsen.

Købmandsforretning i træ og metal. Den blev først brugt af familien Olsens
børn i Søbo Løkker og senere var det Preben og Gitts børn i Trunderup der
fik glæde af den. 1950erne,

Karen Skovsbys stabelmand i træ fra
ca. 1950 har været
brugt i 3 generationer.

Brios Gravhund fra omkring 1960 har lige siden været meget populær.
Også mariehønen er fra 1960erne. Begge findes stadig i handelen.

Julesprællemand
Sprællenisse fra Slagter Keller. 1970erne.

Dåbskjole
Ifølge vore oplysninger blev Rasmus Peder Madsen Frydendahl døbt i kjolen og det er ham der har skrevet brevet herunder. Vi har modtaget det fra
barnebarnet.
Den 19/8 73
Kære Thomas
Til erindring om din herkomst, giver jeg dig denne dåbskjole, der er et
arvestykke fra mine forældre som var en landbofamilie på Fyn.
Din Oldefar
Rasmus Peder Madsen Frydendal, *28.07.1888, døbt 26.09.1888 i Jordløse kirke, søn af Anders Madsen Frydendal og Maren Rasmussen, Enghavevej 1.
Det vides ikke hvem der har lavet kjolen og om den har været brugt før.

Dukker
Pigernes legetøj har langt tilbage i tiden været dukker. Nogle var hjemmelavede og andre købte og så fine at de kun var til pynt.
Den fine dukke i porcelæn har tilhørt Karin Snitkjær mor som var barn i
1920erne.

Børge og Ellen Hansen foran Familiehuset Hovgyden. Ellen med fin dukke i
hånden og Børge siddende i barnevogn med stor hjul og svungne håndtag.
Ca. 1924
Birthe Grubbe ejer
denne fine dukke.
Den har tilhørt hendes mor, som var
barn i Brunshuse.
1920erne.
Stolen er også fra
Brunshuse den blev
lavet til Birthes
moster.

Birthes egen dukke
fra 1950erne.

Karen Skovsbys
dukke fra ca. 1960.

Porcelænsdukken tilhører Karin Snitkjær. Hun har arvet den efter sin mor.

Dukkerne i montren er fra omkring 1960.
Dukkehovedet i jern er fra første halvdel af 1900-tallet

Bente Bøges første ”store” dukke (på stolen herunder) som hun fik af sine
forældre i 1959.
Kjolen dukken har på har hendes mor syet – ja, dengang blev der ikke købt,
men alt blevhjemmesyet.

Bente Bøges dukkevogn herunder, som hun i 1959 fik af sine bedsteforældre til hendes fødselsdag. Den er blevet ”lidt slidt” i årenes løb, da
den er gået i arv til søster og efterfølgende hendes børn.
Nu er den igen tilbage hos Bente til glæde for børnebørnene.

Min store dukke
Porcelænsdukke med stofkrop er fra 1957. Krakeleringerne skyldes, at den
har været opbevaret på et loft og ikke så meget stort brug. Dukkens garderobe blev suppleret til jul og fødselsdag med hjemmelavet dukketøj.
Hun var ikke det bedste legetøj, det var derimod de små dukker vi selv
lavede dukketøj til og så var der påklædningsdukkerne, som vi tegnede
masser af creationer til. Her var vi ikke begrænset af adgangen til materialer.
Ulla Nyborg

Dukkevogne
Dukkevogne var også populære til piger og de var tro kopier af tidens barnevogne.

Familien Lindegaard og ansatte foran Mosegård, Trunderupvej 48
Fra venstre tjenestepige, Karen Gerda med dukkevogn, tjenestekarl, Hans,
Rasmus og Karen Lindegaard. Ca. 1913

Gudrun Andersen, datter af Karoline og Carl Andersen, Stationsvej med
dukkevogn. Ca. 1913

Annelise Iversen,
datter af Anna og
Svend Iversen, Hovgyden foran hoveddøren med dukke
og dukkevogn.
Katten er ikke så
imponeret.
Ca. 1956.

Håndarbejde
I og uden for skolen lavede vi håndarbejde. Nogle var ikke begejstrede og
andre fortsatte resten af livet.
Syposerne blev lavet på mange skoler i 2. eller 3. klasse.
Den øverste er syet af Bente Bøge (Madsen) i 1963 på Jordløse Centralskole.
Den næste er syet af Ulla Nyborg (Jensen) i 1958 på Haagerup Skole.
Den nederste er syet af Birthe Grubbe (Olsen) i 1950erne på Søborg Skole.

Den imponerende samling nipsenåle, der sidder i nålepuden på bordet, tilhører Birthe Grubbe, der har arvet den efter sin mor.

Mit bedste legetøj
Som barn var det bedste, jeg kunne lege ”komme fremmede”. At gøre klar
og dække fint bord med dug og porcelæn. Kunne man få lov at lægge glasur og krymmel på nogle Mariekiks og lokke en kande saftevand ud af mor,
så var lykken gjort.
Gæsterne kunne være bamse og dukkerne, storebror og -søster, kammeraterne fra vejen eller far og mor.
Porcelænet var nogen gange mors fine stel, fra da hun var barn – ellers
måtte man nøjes med at rengøre det skårede, der havde plads i havehuset.
Da vi fik børn for små 40 år siden var der kommet nyt køkkenlegetøj frem
i gul plast. Sættet her blev købt i 1983. Og det er ikke til at tælle, hvor
mange timers god legetid, der er gået med det både ude og inde. Det har
skabt glæde hos 2 børn, masser af legekammerater og 5 børnebørn.
Når de store kusiner på 9 år kommer på besøg hos farmor/ mormor, så er
det stadig det legetøj, der først kommer i sving.
Rikke Schultz

Brio legetøj

Henriette Olsen var som baby udstyret med masser af Brio legetøj.
Billedet er fra 1964. Elefanten yderst til venstre på billedet har hun endnu.
Labyrintspil og memory er også Henriettes. 1960’erne.

Aksel Drejer
Fløjte og rangle tilhører Hans Christian Olsen og er lavet af Aksel Drejer,
Jordløse Møllevej. Aksels far begyndte at lave legetøj i 1919 og Aksel og
hans søskende hjalp til med produktionen. Senere startede Aksel sammen med sin svoger Børge Holgersen virksomheden Jensen og Holgersens trævarefabrik i Trunderup. Her lavede man også legetøj. I midten af
1950erne lukkede forretningen.
Aksel havde et husmandssted og ved siden af landbruget fortsætter han
med at lave legetøj langt op i alderen. Disse er fra 1974

Sommer
At tage til Damsbo Strand har altid været populært for børn i Jordløse.
Børns alder for hvornår de selv må tage til stranden har nok flyttet sig
siden disse 6 drenge tog ud at bade. Ca. 1910

I Jordløse har og
havde de fleste
adgang til leg i
haverne. Her har
de voksne indtaget legehuset på
Pilegård, Brusbjergvej i Trunderup.
1950’erne

I 1950erne lavede vi drager af kæppe, indpaknings- og avispapir, limet
sammen med melklister. Og vi fløj med dem på veje og græsmarker. Af og
til havnede de i el-ledningerne. I dag kan man både købe og lave fine drager. Billedet her er fra dragedag i Jordløse Bakker i 1994, og dragen er lavet
på Jordløse skole.

Grusbunke

Grusbunken og senere sandkassen har været baggrund for megen leg
gennem tiderne. Udover legetøj er aflagt udstyr fra køkkenet velegnet til
leg i gruset.

Kristian og Aage ved trappen på Søbo Gods.
Kristian Larsen, senere købmand i Trunderup og Aage Kruuse Petersen ,
nevø til den Aage Kruuse Petersen der døde i Siam. Her er legevogn, trillebør og skovle. Ca. 1914
Hans og Jes Larsen
fra Søbo Gods leger
med biler i gruset.
Barnepigen er Karl
Nielsens datter Else
fra Hellen. I baggrunden hovedbygningen på Søbo. Ca.
1947

Mogens og Tove Hansen leger i grus mens Nete passer på. På den anden
side af baneskinnerne ses Trunderup Afholdshotel. Ca. 1941.

Sæbekassebiler
4 hjul fra en kasseret barnevogn har været udgangspunktet for mange
sæbekassebiler. Nogle blev og bliver lavet af de voksne og nogle var eller
er børn selv mestre for at fremstille.

Legetøjsbil og sæbekassebil samt familien Holgersen og legekammerater
foran snedkerværkstedet på Hellen i Trunderup. Ca. 1950

Tømrer Jørgensens tvillinger Niels og Knud samt Kurt Hansen, søn af snedker Jørgen Hansen i sæbekassebil på Fiskebakken. Ca. 1950.

Torben Andersen
i Søbo Løkker
i hjemmelavet
sæbekassebil på
gårdspladsen.
Bilen var lavet
af Bent Olsen til
datteren Henriette. Ca. 1970.

Vinter
Populært legetøj om vinteren er kælke, slæder og skøjter.
På Jordløse Gadekær løb man i sin tid på skøjter når Rudolf Keller havde afprøvet isen, men også dammen oppe ved Østervang har været populær.
Jordløse Bakker har dannet ramme om mange kælketure, men de er vist
gået lidt af mode.

Henning Lasthein og Gert Berg siddende på kælke foran indkørslen til skolen. 1933

Lizzi med Sussan og Tutta på kælken på gårdspladsen på Damsbo Gods. Ca.
1946

Alice Andersen,
Enghavevej på ski.
1968

Genbrug
Mængden af legetøj
børn har rådighed
over er steget støt
gennem årene. Og
det stiger stadig.
Så må man skaffe
sig af med noget
af det. Og gerne
til genbrug. Her
er Emilie på vej til
loppemarked med
gyngehesten.
1994

