
Nogle ældre figurer af dansk oprindelse?
Vi har fået to billeder af nogle spændende ældre figurer og samtidig en forespørgsel om deres oprindelse.
Hvem kan hjælpe?

Jens Kristian Boll skriver:

"Jeg har netop været heldig at finde nedenstående figurer på et udsalg i Antikvariatet Oktober i Århus og
vil spørge, om nogle af hjemmesidens gæster kan hjælpe mig med oplysninger om deres oprindelse:

De to tambourer måler 77 mm
og er afstøbninger fra en
masterfigur, vejer 128 gram). 
Den høje garder med lyren og
hvide bukser (evt.
Tivoligarder?) måler 83 mm
under fodstykket står
fabrikationsmærket i.C.O. 
Figuren er af en let legering,
der ifølge min brevvægt vejer
30 gram.

Vi har fået yderligere information om ovenstående figurer, se næste side.

 

De to semiflade motorcyklister
måler begge 54 mm og vejer
48 gram, de er angiveligt
fremstillet efter en master på
Varde Jernstøberi i en
kaffepause.



Kan nogen hjælpe mig med oplysninger om, hvilke fabrikater, mine nyanskaffelser er lavet ud fra?

Med venlig hilsen
Jens Kristian Boll, Århus"

Svar kan sendes til webmaster



TEKNO Figurer fra serien "Den Danske Garde"
På baggrund Jens Kristian Bolls henvendelse om nogle ældre danske figurer, har vi modtaget yderligere
information om de to garderes baggrund.

1. Leif Pedersen fra vores søsterselskab Figurina Danica er fremkommet med følgende information om de
to "gardere":

"Tivoligarderen er jo en original figur med fabrikationsmærket I.C.O. Jeg har flere af samme mærke bl.a.
lyrespilleren. Alle de figurer jeg har set med mærket I.C.O. er Tivoligardere. Jeg har dog også andre af
den samme letmetal figurtype af den danske garde med mærket B.N. i bunden. De er identiske med I.C.O.
figurerne. Samme modeller, men bemalet forskelligt!.

 
Teknokatalog

Hvad I.C.O og B. N. står for ved jeg ikke, om det er et firma eller de personer, der har
fremstillet/støbt/tegnet dem ved jeg ikke? Jeg har ingen oplysninger om disse mærker.

Jeg vedhæfter en annonce fra Legetøjstidende, april 1955, hvor Tekno reklamerer for en nyhed; Den



danske garde i letmetal. 8 forskellige modeller med nr. 1501 - 1508. Lyrespiller har nr. 1505.

D.v.s. når man taler om disse gardere af letmetal, der må være fremstillet i 1950-erne i samme materiale
og periode som Krolynfigurerne, forbindes de med Tekno. Jeg har dog aldrig set nogen med Tekno-
mærket i bunden, altid enten I.C.O eller B.N.

En konklusion kunne derfor være, at det Tekno, der har markedsført figurerne, men har fået dem
fremstillet hos en leverandør/firma med navnet B.N. Om det så også er Tekno, der har markedsført
Tivoligarderne med mærket I.C.O vides ikke. Det kunne jo være en smart københavner(firma), der bare
har kopieret B.N.figurerne og bemalet dem som Tivoligardere.

N. Blangsted-Jensen viste mig for ca. et år siden nogle umalede figurer af disse gardere. Jeg kan ikke
huske om hvad der stod i bunden, men han har nogle originale forme. De skulle være efterladt i hans
firma af de tidligere ejer eller sådan noget."

2.Niels Blangsted-Jensen har lånt figurerne fra den omtalte serie af sin nabo og Per Finsted har besøgt
ham med sit allesteds nærværende fotografiapparat.

Katalognummer 1501, 1504, 1505 og 1508

Bemærk: De malede figurer ikke er i originalbemaling. Fodstykkerne er i bunden mærket med
bogstaverne B.N. Figurerne er støbt i letmetal og er 8,2 cm høje (6,5 cm fra sål til øjne).

Katalognummer 1507 og 1503.



Leif Pedersen skriver videre:

3."Med hensyn til de to trommeslagere på Kristian Bolls billede, så ser de hjemmestøbte ud. Måske er
originalerne fra samme periode i 50erne. Jeg har set nogle tilsvarende, der kan minde lidt om Eksern, dog
uden de bevægelige arme. Hvem der har fremstillet originalerne ved jeg ikke."

Kaare Myltoft


