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    Svenska Vykortsföreningens Nyhetsbrev          

Nyhetsbrev nr 1 januari 2019 ([$Datum]) 

Hej [$Fornamn]!  

Välkommen till nyheter och vykortsbulletiner från Svenska Vykortsföreningen! 

Innehåll  
• Januari - ett nytt år med nya möjligheter 

• Föreningsaktiviteter 

• Vykortssignaturen Nils Svahn 

• Kort-nytt nr 4/2018 och nr 1/2019  

• Fler svenska insikter från Nutta Haraldsens bok Norske postkort 

• Nya höjder i petitskrift på brefkort 

• Aktuella mässor, aktiviteter och böcker 

• Om nyhetsbrevet … och det där med GDPR 

Januari – ett nytt år med nya möjligheter 
För 50 år sen: 20 januari - Richard Nixon avlägger sin ämbetsed förestavad av chefsdomaren Earl 

Warren. Republikanen Nixon efterträder demokraten Lyndon B. Johnson som avböjt omval. Under 

tiden med högst antal amerikanska soldater i Vietnam, väljer presidenten att göra sin första 

utlandsresa för att styrka samarbetet med sina västeuropeiska allierade. Ett viktigt stopp var det 

inneslutna Västberlin där han mötte Willy Brandt och talade till arbetarna på Siemens. 

 

I. Minneskort från Nixons besök i Västberlin den 27 februari 1969 
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100 år sen: 1 januari 

 

II.                    Karl Liebknecht t.v.                                    Friedrich Ebert t.h. 

Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht bildar Tysklands kommunistiska parti i Berlin. 

Spartakistupproret börjar i Berlin, men slås ner den 13 januari efter att socialdemokratiska kanslern 

Friedrich Ebert lierat sig med frikårer som besegrade spartakisterna i gatustrider i Berlin. 

15 januari – Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg mördas av frikårerna. 

 

III. Begravning av Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht efter att kropparna hittats. 
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6 januari – Theodore Roosevelt avlider. ”Teddy” Roosevelt blev USA:s vicepresident 1901 och sen 

USA:s president åren 1901–1909. Han är USA:s genom tiderna yngste president, 42 år och 10 

månader då han efterträdde president William McKinley efter att denne blivit mördad. Roosevelt 

medlade i det rysk-japanska kriget, vilket gav honom Nobels fredspris 1906. Han ville inte ställa upp i 

presidentvalet 1908, men ångrade sig och ställde upp 1912 igen vilket ledde till en partisprängning 

och Woodrow Wilsons seger. 1920 planerade han att ställa upp igen, men en expedition till Amazonas 

med dödlig utgång kom emellan. 

 

IV.               Porträtt av Julius Grape 1908               "De mina" - efter oljemålning 1892, kort ca 1910 
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22 januari – Carl Larsson, 65, dör efter slaganfall hemma i Sundborn. En av Sveriges mest uppburna 

konstnärer går bort efter bittra sista år fyllda med stridigheterna om freskerna i nationalmuseum. 

Hans sista verk är självbiografin Jag, med så många avslöjanden att den inte ges ut oredigerad förrän 

1969.  

Oljemålningen ”De mina” beskriver han i ett brev 1892 till Pontus Fürstenberg: ”Hela familjen jemte 

Post (hunden) och mina åtta ankor stå där i hela sin dekorativa prakt och afteckna sig i bjärta färger 

mot min människofärgade stuga.” Med denna målning slog C.L. in på den väg som ledde till hans 

stora berömmelse med akvarellerna och bilderböckerna från Sundborn. 

Målningen köptes så småningom av hans vän och mecenat Thorsten Laurin som sägs låtit Ferdinand 

Boberg bygga huset Villa Ekarne på Djurgården just runt denna tavla. 

Föreningsaktiviteter 
Tack alla medlemmar för ert stöd under 1918! Tack också övriga läsare som ännu inte tagit steget dit. 

Ert intresse för vykort är det som hjälper oss att fortsätta att samla och sprida kunskaper om detta 

fascinerande område! 

För 2019 har så här långt planerats: 

Svenska Vykortsföreningen avser att delta med bord vid följande mässor i början av året, möt oss där: 

• Samlarmässan i Fyrishov, Uppsala den 2-3 februari  

• Södertörns vykortsförenings mässa den 16 februari 2019 

• Eskilstuna vykortsförenings mässa den 23 februari 2019.  

Vi kommer att ha EGNA MÖTEN OCH MÄSSOR: 

• Årsmöte under intressanta och angenäma former: lördagen den 16 mars.  

• Vykortets dag med vykortsmässa och utställning:  lördagen den 30 mars. 

• En aktivitet planeras under april, datum och innehåll inte helt klart 

Vi medverkar på Stockholmia 2019 – den första internationella filatelistutställningen i Sverige på 30 år 

som går av stapeln 29 maj till 2 juni.  Den 2 juni kl 10-11 blir det föredrag: Vykort - levande postal 

historia av Svenska Vykortsföreningen med Benny Kullinger och Thorbjörn Persson. 

Vykortssignaturen Nils Svahn 

 

V. Julkort Signerat NILS SVAHN utgivet av Bokförlags-A.-B. Svea, Sthlm. Oskrivet. 
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Känner ni till Nils Svahn?  

Kanske inte, men det gjorde statsminister Per Albin Hansson som slöt upp vid konstnärens begravning 

den 1 mars 1936. 

Han kom i gott sällskap av journalistföreningens ordförande, Social-Demokratens redaktör samt en 

kontingent kamrater från journalistföreningens Stockholmskrets som paraderade under sin fana, 

komponerad av den avlidne, allt till tonerna från polisdomare Robert Sällbergs1 violin.  

Tal hölls och kransar nedlades, bland andra från Social-Demokraten, Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning samt socialminister Gustaf Möller med fru. 

Som ni kan ana hade konstnären en lång historia bakom sig som tecknare inom arbetarpressen – men 

låt oss börja från början.  

 

VI. Fler julkort utgivna av Bokförlags-A.-B. Svea, det vänstra postat m 5 öre stående lejon, datum? 

Född 1890 i Stockholm med föräldrarna maskinuppsättare Svante S. och Agda Charlotta Hultgren. 

Fadern titel innebar att han var ångpannebyggare på Bolinders. En bror var den kände unghinken och 

syndikalisten Birger Svahn, dömd till 75 kr böter för busvisslande mot Prins Wilhelm med maka vid 

deras nygifta hemkomst 1908 och senare samma år dömd för spridande av Tolstojs antimilitaristiska 

antimilitaristiska upprop ”Tänk först – handla sedan” tryckt i ungsocialisternas tidning Brand. Domen 

blev ett års straffarbete plus ett års vanfrejd senare mildrat tilll 5 månaders straffarbete plus 2 

månaders fängelse för ett av honom hållet antimilitaristiskt föredrag detta avtjänades på Långholmen.  

                                                
1 Som polisdomare var Robert Sällberg anställd vid Överståthållarämbetet och dömde i småmål inom 

stadgor som polisen hade överinseende över, till exempel ordningsstadgan. Till sådan kunde man bli 
utsedd som högre polisbefäl med juridisk utbildning. Utöver detta var han den som tog över från Axel 

Eliasson som Barnens Dag-general 1932. Dessutom var han en välkänd violinist, ”mer än en amatör” 
som ofta spelade på olika tillställningar inklusive begravningar.  
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Nils gick Tekniska skolans gravörlära 1910–11, fortsatte på Carl Wilhelmsons målarskola 1913-16, 

bland annat tillsammans med Kurt Jungstedt och Saga Walli.  

Nils verkar liksom brodern Birger ha medverkat i ungsocialisternas tidning Brand. Emma Hilborn anger 

i sin bok ”Världar i Brand. Fiktion, politik och romantik i det tidiga 1900-talets ungsocialistiska press” 

att Nils är den trolige tecknaren till ”Den olyckliga förförda flickan” i Brand 1913. Brodern Birger 

förekommer desto flitigare i boken. 

 

VII Notis SvD 1917-12-14 – de avbildade vykorten 

Någonstans här får han kontakt med Bokförlags-A.-B. Svea som har gett ut fyra av de fem vykort jag 

hittat av honom, en bok av RL Stevenson med hans illustrationer och ett häfte med karikatyrer över 

den 1917 tillträdda liberal-socialdemokratiska regeringens ministrar. 

Att han har förbindelser in i centrala vänsterkretsar utöver brodern anas av att han samma år står 

omnämnd i en notis som anmälare av en ”stötande julskyltning” tillsammans med ingen mindre än 

Ture Nerman, ledande vänsterprofil och tidningsman. Nerman som i april samma år blev fotograferad 

utanför PUB tillsammans med Lenin efter att ekiperat densamme innan han skickades vidare till 

Moskva och världshistorien. 

Julskyltningen som tidningskontoret ”Jorden Rund” blev anmäld för var kanske inte lika 

världsomvälvande om än ohygglig. I skyltfönstret fanns ett antal hjälmar med kulhål, tagna av 

tyskarna från fallna franska soldater. Hjälmarna var till salu till förmån för tyska soldatänkor. 

Anmälarna menade att detta inte blott stred mot Sveriges neutralitet utan också mot all anständighet 

att låta sälja ”hjälmar med tydliga hål efter kulor som mördat deras bärare och rånats från dem av 

deras mördare”. De yrkade på att Överståthållarämbetet omedelbart skulle sätta stopp för denna 

handel. 

I den 2018 utkomna biografin över Tora Dardel, född Klinckowström2, citeras ett brev från Tora 1918: 

”Vi hade vårt lilla socialistkotteri, bestående av Linde (Toras syster), Astri Bergman (blivande fru 

Taube) och jag samt en ung tidningsredaktör vid namn Nils Svahn och en modern konstnär Sven 

Kreuger samt Ture Nerman och några till”. 

1919 håller Nils sin debututställning som konstnär på Arturo Ciacellis Nya konstgalleriet, Strandvägen 

9, tillsammans med Toras bror, Harald Klinckowström. Nils är representerad med ett 40-tal träsnitt, 

SvD rapporterar att han redan första dagen sålt ett par verk. 

                                                
2 Flickan som reste ensam: En biografi över Tora Dardel av Ingemar Lindahl, Bonniers 

https://lucris.lub.lu.se/ws/files/5594192/4353362.pdf
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1920–29 var han anställd som tecknare på Social-Demokraten, 

och sedan på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Social-

Demokraten startades 1885 av August Palm, under tiotalet var 

Branting chefredaktör. När Nils startade där var Per Albin 

Hansson chefredaktör, några år senare Gustaf Möller. 

Han medverkade också i Folkbladet, en socialdemokratisk 

veckotidskrift som utgavs 1930-35, också den med Per Albin 

som chefredaktör de första åren. Som skämttecknare skall han 

också varit en flitig gäst i Söndagsnisse-Strix. 

Han varvade tidningsarbetet med fortsatt konstnärlig utbildning, 

tecknande av affischer, bokomslag vinjetter och illustrationer. 

Jag gör inga anspråk på att de vykort jag hittat av hans är en 

komplett samling. Utöver fyra som synes vara utgivna på Svea 

1917 har jag bara sett ett utgivet av Nordisk Konst, nr 2263, 

stämplat 22 december 1926. Inget visar några spår av den 

politiske tecknaren. 

VIII Runa över konstnären SvD 1936-02-26 

 

Kort-nytt nr 4/2018 & 1/2019 

 

Kort-nytt nr 4 levererades ut i medlemmarnas brevlådor i mitten av december 

Manusstopp för Kort-nytt 2019 nr 1 kommer den 1 februari och vår redaktör Benny Kullinger ser fram 

mot era bidrag, kommentarer och privatannonser. 

mailto:benny@kullinger.se?subject=Bidrag%20till%20Kort-nytt
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Mitt bidrag, krönikan, ser ut att bli en utblick över året 2019 och dess jubileer. 1919 har för många 

varit ett år i skuggan efter krigsstilleståndet 11/11 1918, men kriget som skulle göra slut på alla krig 

blev bara avstampet inför nästa. Vi får också blicka tillbaka på 50 år sen de första männen på månen 

– förevigat med Hasselbladskameror. Huvudfokus blir dock Sverige och händelser och jubileer här. 

Enligt ett rykte delgivit mig kommer Anders Saxon att penetrera Spartakistupproret 1919 i en artikel. 

Tidningen skickas ut till våra föreningsmedlemmar, något som ni enkelt blir med 150 kronor som 

betalas in på vårt plusgiro 467 48 88-5. Glöm inte namn, adress och mejl! 

Medlemskapet gäller för kalenderåret, så det är hög tid att förnya medlemskapet för 2019 om ni inte 

som redan gjort det! På ert ex av tidningen syns medlemsnumret som det underlätta för vår 

medlemsansvarige om ni anger. 

För utlandsleveranser av tidningen behöver vi lägga på till 225 SEK, betalas enklast till IBAN:  

SE15 9500 0099 6042 4674 8885 BIC: NDEASESS (eller till PG-numret ovan om ni har svenskt 

bankkonto) 

Fler insikter från Nutta Haraldsens ”Norske Postkort” 

 

IX  Två vykort av signaturen George utgivna av Lindqvists förlag. 

Om den nya förnämliga boken och hur man får tag i den skriver Benny Kullinger i Kort-nytt 2018 nr 4, 

men jag vill gärna förmedla ytterligare en svensk insikt från boken: Vem var signaturen George?  

Jag har letat en hel del efter vem som kan stå bakom signaturen som finns på så många vykort och 

kommit så långt via mina huvudsakligen svenska källor att efternamnet är Schumann och troligen 

norsk. Där tog det slut. Nutta vet bättre! 

Georg Andreas Schumann föddes i Sarpsborg, Norge, 1909. Han växte upp där, men förlorade båda 

föräldrarna tidigt och flyttade till OSLO och Statens håndverks- og kunstindustriskole. Han utbildade 

sig till reklamtecknare men fick också många illustrationsuppdrag, tex till framsidor av en deckarserie, 
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Mette-Marit böckerna med mera. Han designade dekor till glas åt norska glasbruk och ritade mönster 

till dukar. 

Enligt Nutta Haraldsens bok har han ritat åtskilliga hundra vykort signerade George eller GS. De vi ser 

i Sverige är oftast söta barn och djur i idylliska miljöer.  

Georg Schumann gick bort i Oslo 1981. 

Mer om utvecklingen i sporten petitskrift 
I november-nyhetsbrevet skrev jag om att Göteborgs Aftonblad den 25 augusti 1892 hade erhållit ett 

brefkort med världsrekordet 16 652 ord på ett brefkort. 

Ett halvår senare hade samme Alexius Ödman krympt skriften ytterligare – men ögonen tröt innan 

hann orkade fullborda det nya rekordförsöket! 

 

X. SvD 1893-03-10: Alexius Ödman strävar mot nya mål! 

Sen dess (mars 2009) har vetenskapen gett nya möjligheter till petitskrift. Enligt Guiness rekordbok 

använde forskarna Hari Manoharan och Christopher Moon ett sveptunnelmikroskop för att skriva 

bokstäverna S U (för Stanford University) med en storlek av 0,3 nanometer på en kopparplatta. Med 

bokstäver av denna storlek skulle man kunna skriva alla 32 volymer av Encyclopedia Britannica 2000 

gånger på ett knappnålshuvud.  

Men liksom Alexius före dem verkar rekordförsöket avslutats med två bokstäver utan att fylla 

knappnålshuvudet. Vill ni ha Encyclopedica Britannica hemma så får ni fortsatt välja en annan 

förvaring än en nåldyna! För forskarparet räckte det ändå till Guinness-rekordet i nano-kalligrafi. 
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Aktuella mässor och aktiviteter 
Visar aktiviteter de närmaste fyra månaderna, för längre perspektiv se evenemangstips 

2019   MÄSSA ÖPPETTIDER, ARRANGÖR 

Jan 6 Vykortsbörsen Kl 12-15 Café Gränden, Fatburs 
Kvarngata 4B, vid Södra Station 
Stockholm 

  9 Södertörns Vykortsförening, stående punkt 
Köp/sälj och prata om vykort, emellanåt 
föredrag och årsmötesförhandlingar.  

Även icke-medlemmar välkomna 

Ons kl 19-22 

PRO:s lokal Träffpunkten, 
Runstensvägen 38, Haninge 

Arrangör: Södertörns 
VykortsFörening 

        

Feb 2 Göteborg. Frimärksmässa med frimärken, 
brev och vykort 

kl 10-15 

Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 
12, nära Stena Lines 
Tysklandsterminal 

Arrangör Eva och Göran 
Fredrikson. 

  2-3 Antik- och samlarmässa, Uppsala Lö kl 10-16, Sö kl 10-16 

Fyrishov (multihallarna), 
Idrottsgatan 2. Arrangör 
Knivstamässor.  

  3 Vykortsbörsen Kl 12-15 Café Gränden, Fatburs 
Kvarngata 4B, vid Södra Station 
Stockholm 

  6 Södertörns Vykortsförening, stående punkt 
Köp/sälj och prata om vykort, emellanåt 
föredrag och årsmötesförhandlingar.  

Även icke-medlemmar välkomna 

Ons kl 19-22 

PRO:s lokal Träffpunkten, 
Runstensvägen 38, Haninge 

Arrangör: Södertörns 
VykortsFörening 

  16 Haninge (Stockholm). Södertörns vykorts- 
& frimärkmässa 

kl 10-16 

Runstensskolan, Runstensvägen 9. 
Arrangör: Södertörns 
Vykortsförening.  

  23 Torshälla. Mälardalsträff med frimärken 
och vykort 

kl 10-15 

Gökstensskolan, Gökstensgatan, 
avfarterna 130 eller 131 från E20 
mot Torshälla. 

Arrangörer Eskilstuna 
Vykortsförening och Torshälla 
Frimärksklubb.  

        

Mar 2 Falköping. Samlarmässa för frimärken och 
vykort 

kl 10-15 

Folkets Park, Trinnöjegatan. 

Arrangör: Floby Filatelistförening. 

  3 Vykortsbörsen Kl 12-15 Café Gränden, Fatburs 
Kvarngata 4B, vid Södra Station 
Stockholm 

  9 Samlarmässa med frimärken, vykort, mynt, 
m.m., Näsbypark 

Kl 10-15 

Näsbypark Centrum, Eskadervägen 
4, Stockholm 

Arrangör: Norrorts 
Frimärksförening 

http://www.samlavykort.se/
http://netstamps.bloggplatsen.se/kategori/306018-sodertorns-vykortsforening/
http://netstamps.bloggplatsen.se/kategori/306018-sodertorns-vykortsforening/
https://www.knivstamassor.se/
http://netstamps.bloggplatsen.se/kategori/306018-sodertorns-vykortsforening/
http://netstamps.bloggplatsen.se/kategori/306018-sodertorns-vykortsforening/
http://svf.bloggplatsen.se/
http://svf.bloggplatsen.se/
http://www.etunavykort.se/
http://www.etunavykort.se/
http://www.torshallafrimarksklubb.se/
http://www.torshallafrimarksklubb.se/
http://www.sff.nu/floby/
http://www.norrphil.se/samlarmarknad
http://www.norrphil.se/samlarmarknad
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  13 Södertörns Vykortsförening, stående punkt 
Köp/sälj och prata om vykort, emellanåt 
föredrag och årsmötesförhandlingar.  

Även icke-medlemmar välkomna 

Ons kl 19-22 

PRO:s lokal Träffpunkten, 
Runstensvägen 38, Haninge 

Arrangör: Södertörns 
VykortsFörening 

  16 Svenska Vykortsföreningens Årsmöte  

Årsmötesförhandlingar, föredrag, tillfälle 
att byta/ köpa/ sälja.  

Nya medlemmar välkomna efter anmälan! 

kl 13-17 

Höganäsgatan 6 B, Uppsala 

Arrangör: Svenska 
Vykortsföreningen 

Medlemsarrangemang: anmälan 
till Benny Kullinger senast 9 mars. 

  30 Vykortets Dag, Uppsala  kl 10-16 i Vaksalaskolans matsal, 
Uppsala 

Arrangör Svenska 
Vykortsföreningen Christer Ögren, 
telefon 076-2113376. 

        

Apr 7 Vykortsbörsen Kl 12-15 Café Gränden, Fatburs 
Kvarngata 4B, vid Södra Station 
Stockholm 

  7 Samlarmässa, Nyköbing, Danmark kl 10-16 Nyköbing Falster Hallerne 

Arrangör: Nyköbing Frimaerkeklub  

  17 Södertörns Vykortsförening, stående punkt 
Köp/sälj och prata om vykort, emellanåt 
föredrag och årsmötesförhandlingar.  

Även icke-medlemmar välkomna 

Ons kl 19-22 

PRO:s lokal Träffpunkten, 
Runstensvägen 38, Haninge 

Arrangör: Södertörns 
VykortsFörening 

  20 Forssa (Finland). Samlarträff med 
frimärken och vykort mm 

Kl 9-15 

Järjestöjentalo, Kuhalankatu 17  

Arrangör: Forssan Filatelisterho ry.  

  27 Frimynt 2019, 45:e Mynt- och 
Frimärksmässan, Helsingborg 

Kl 11-17 

Idrottens Hus 

Arrangör: SSP/H-Expo AB 

  27-
28 

Antik- och samlarmässa, Märsta lör 10-16, sön 11-15 

Vikingahallen, Vikingavägen 2 

Arrangör: Sigtunaortens 
samlarförening 

  27-
28 

Ienecopia 2019, regional frimärks- och 
vykortsutställning 

Jönköping. Huskvarna Folkets Park 

Arrangör Jönköpings 
Filatelistförening 

  27–
28 

Hudiksvall. Antik- & samlarmässa lö kl 10–16, sö kl 10–15 

Ishallen Glysis. 

Arrangör: Hudiksvallsortens 
Samlarförening 

 

Några museitips som kan vara av intresse för den vykortsintresserade! 

K.A.O.S. Kvinnor, Aktivism och Organisation av Samhället. Kvinnohistoriskt museum i Umeå. 

Pågår till den 28 april. Att kvinnlig rösträtt på vykort intresserar vykortssamlare såg vi när ett 

rösträttskort passerade tusenkronorsvallen nyligen. Kvinnohistoriskt museum utlovar en utställning om 

tiden i Europa efter franska revolutionen 1789 fram till första världskriget 1914 som gör nedslag i 140 

år av motstånd, i kvinnors outtröttliga strävan för medborgarskap – för rätten att ses som människa. 

http://netstamps.bloggplatsen.se/kategori/306018-sodertorns-vykortsforening/
http://netstamps.bloggplatsen.se/kategori/306018-sodertorns-vykortsforening/
http://svenskavykortsforeningen.se/index.html
http://svenskavykortsforeningen.se/index.html
mailto:benny@kullinger.se
http://svenskavykortsforeningen.se/index.html
http://svenskavykortsforeningen.se/index.html
mailto:gysinge@live.se
http://www.nykfrim.dk/
http://netstamps.bloggplatsen.se/kategori/306018-sodertorns-vykortsforening/
http://netstamps.bloggplatsen.se/kategori/306018-sodertorns-vykortsforening/
http://www.frimynt.se/default.asp?id=1&view=page
http://www.sigtunaortenssamlarforening.se/
http://www.sigtunaortenssamlarforening.se/
http://www.junefil.se/index.php?p=nyheter&post=ienecopia-2019
http://www.junefil.se/index.php?p=nyheter&post=ienecopia-2019
http://hudiksamlaren.se/aktiviteter/samlarmassan/
http://hudiksamlaren.se/aktiviteter/samlarmassan/
http://www.kvinnohistoriskt.se/4.7c1d91ea1631ceef0318e12.html
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Jenny Nyström-utställning fortsätter på Sven-Harrys konstmuseum i Vasaparken i Stockholm till den 

17 februari.  

”Under arbetet med utställningen har en ny sida av Jenny Nyström vuxit fram. En stark, oberoende 

och modern kvinna som tidigare har kommit lite i skymundan bakom de så enormt populära 

illustrationerna”, säger Dragana Kusoffsky Maksimovic, vd på Sven-Harrys konstmuseum. 

Utställningen omfattar ett hundratal verk, varav några aldrig tidigare visade, och har gjorts möjlig 

genom generösa inlån från privatpersoner. Genom en samlare har Sven-Harrys dessutom fått tillgång 

till ett antal vintagekort med Jenny Nyström-motiv från 1950-talet vilka finns till försäljning i museets 

butik (begränsat antal). 

SVERIGES RIKSBANK 350 ÅR – FRÅN SEDELFÖRBUD TILL MINUSRÄNTA 

Tumba Bruksmuseum 27 februari 2018 – mars 2019 

I år fyller världens äldsta centralbank, Sveriges riksbank, 350 år. Med anledning av detta visas en liten 

jubileumsutställning på Tumba Bruksmuseum. 

Inte bara Nationalmuseum är nyöppnat efter lång stängning för ombyggnad utan också Lunds 

Historiska Museum eller åtminstone sker återinvigningen helgen 1–2 december. För vykortssamlare 

i allmänhet är museets fokus mera på epoker innan vykortseran, men en sak som väckte mitt intresse 

är att en stor del av arbetet har ägnats åt ”våningsplanet med Otto Rydbecks medeltida kyrkokonst. 

Utställningen är en i stort sett orörd 100-årig museimiljö som är unik genom sin ålder och har stort 

kulturhistoriskt värde. Omgestaltningen har skett med hänsyn till att bevara den ursprungliga 

atmosfären.”  

Museiideal och hur man väljer ut och visar samlingar har förändrats mycket från sekelskiftet 1900 – 

spännande att se en levande bild av hur ett museum såg ut för 100 år sen!   

 

Nya böcker: Günter Formery: Das grosse Lexikon der ANSICHTSKARTEN är en fest för den riktige 

vykortsnörden som vill vässa sin tyska vokabulär! 

En imponerande bok om vykort baserad på mycket forskning! Till skillnad mot flertalet böcker som 

behandlar vykortshistoria är den uppställd som ett lexikon med uppslagsord i bokstavsordning. Med 

1500 uppslagsord över 368 sidor, från ABBILDUNGEN, unzulässige till ZWEITEILUNG, fyllt med 

illustrationer och längre artiklar behandlar den vykortets historia ur ett internationellt perspektiv med 

till exempel: 

• Tidiga kort 

• Trycktekniker, Vykortspapper och reproduktionstekniker 

• Många kända förlag och tryckerier – fokus på Tyskland,…där många svenska kort trycktes 

• Med mycket mera. 

Jag beställde den för 39,80 Euro plus porto från Phil*Creativ i Tyskland. 

https://www.sven-harrys.se/…/utforska/ko…/jenny-nystrom/jenn
http://www.tumbabruksmuseum.se/utstallning.html
https://www.historiskamuseet.lu.se/event/aterinvigning-och-fri-entre-hela-helgen-den-1-2-december
http://www.phil-shop.de/
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Om nyhetsbrevet…..och det där med GDPR 

Svenska Vykortsföreningens nyhetsbrev är ett organ för Svenska Vykortsföreningen, en ideell förening 
med övergripande syfte att främja intresset för att samla vykort.  

Du har fått nyhetsbrevet för att du är medlem, har begärt prenumeration av nyhetsbrevet eller för att 
du varit i kontakt med föreningens styrelse om information eller tex handlat med vykort. 

Vi skickar också till företrädare för andra vykorts- och filatelistföreningar.  
Vi är föreningsmedlem som en riksförening i Sveriges Filatelist-Förbund. 

Också vi har förstås uppdaterat vår informationsintegritetspolicy i enlighet med GDPR, den nya 
europeiska lagen för att skydda privatpersoners informationsintegritet. 

Du hittar policyn på vår hemsida under ÖVRIGT/INTEGRITETSPOLICY. 

 

Nytt härligt samlarår önskar 

 
Thorbjörn Persson 
Marknadsansvarig i styrelsen för Svenska Vykortsföreningen. 
Ryavägen 96, 191 63 Sollentuna 
mobil: 0733–131220 

  
Svenska vykortsföreningens Facebook-sida www.Facebook.com/Samlavykort  

Hemsida: www.samlavykort.se  
 

 

Svenska Vykortsföreningen 

http://svenskavykortsforeningen.se/integritetspolicy.html
http://www.facebook.com/Samlavykort
http://www.samlavykort.se/

