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 Svenska Vykortsföreningens Nyhetsbrev   
Nyhetsbrev nr 7 November 2017 (2017-10-26) 
Hej!  

 

 

Välkommen till nyheter och vykortsbulletiner från Svenska Vykortsföreningen! 

Innehåll 

• Halloween, Nobelfesten, Lucia, Jul och Nyår   

• Aktuella mässor och aktiviteter   

• Kort-nytt nr 4/2017  

• Nietzsche, jag menar Fröding, förlåt Karlfeldt! 
• Om nyhetsbrevet 

Halloween, Nobelfesten, Lucia, Jul och Nyår! 

Årets två sista månader är fyllda av traditionella vykortsdagar! För alla oss 
som uppskattar helgkort finns alla smaker! 

Halloween har föranlett många fantastiska kort för USA-samlarna: på eBay 

toppade i skrivande stund ett Samuel Schmucker-signerat kort prislistan 
med ungefär 2500 kr, tätt följt av ett signerat Ellen Clapsaddle. 

 

Mårten Gås är kanske inte så stort som vykorts-ämne, men visst finns det! 
Om inte annat får jag väl fixa ett från vår gåsamiddag med hjälp av 
Postens Riktiga vykort-tjänst.  

Den 10 november står Nobelfesten i vars spår man kan finna mängder av 

vykort - både från festen, med den store donatorn och alla pristagare, 923 
personer och organisationer som mottagit priset sen 1901.  

Ett Marie Curie-vykort "från tiden" kan vara mycket samlingsvärt: som tidig nobelpristagare, en av 
mycket få dubbla pristagare 1903 och 1911 och en av nästan lika fåtaliga kvinnor går det att hitta på 
eBay för ca 2000 kr. Det kan löna sig att leta i "Kändis"-lådor! 

Lucia, jul och nyårs-kort finns i alla smaker! Särskilda konstnärer och stilar, med topografisk vinkling, 

fotografiska etcetera - ett antal lär synas på vår facebook-sida managerad av Ann-Britt Torsek, Lena 
Länta och undertecknad. 

Svenska Vykortsföreningen har sen sist deltagit med bord på Norrtäljemässan och själva arrangerat 
Valbomässan den 30 september.  

I  Julkort signerat Ellen 
Clappsaddle 
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Båda mässorna var av det gemytliga slaget: en trevlig blandning av lokala handlare och tillresta 
"storhandlare" som gav tid för samtal och ordentlig utforkning av medhavda lådor och pärmar! 

Aktuella mässor och aktiviteter 

Vi kommer också att ha erbjudanden på de mässor vi arrangerar eller deltar i. Då kan ni få bläddra i 
lugn och ro och ”an offer you can’t resist”! 

Den 25 oktober öppnar en spännande utställning på tekniska museet:   

Att se världen – den fotograferande människan 

Med samlingarna som utgångspunkt gör Tekniska museet nedslag i fotografins utveckling i Sverige 
från 1840-talet och in i modern tid. Utställningen öppnar i samband med boksläppet av Tekniska 
museets årsbok Att se världen – svensk fotografi under 175 år. 

Svenska Vykortsföreningens sedvanliga novemberlunch med tipsrunda, föredrag och vykortsbyte blir 

Lördagen den 11 november, kl 13, Höganäsgatan 6B, Uppsala. 
Även nya medlemmar hälsas välkomna!  
Anmälan senast 3 November till benny@kullinger.se  

Ni kan redan nu boka in Vykortets dag 2018, Uppsala: 

Lördagen den 24 mars 2018, 10-16, Vaksalaskolans matsal. 
Arrangör: Svenska Vykortsföreningen, mässgeneral:  Christer Ögren, telefon 0291-21156. 

Närmare uppgifter om mässor hittar ni på vår hemsida www.samlavykort.se.  
Vill ni se era egna evenemang där så hör av er till info@samlavykort.se!  

Kort-nytt nr 4/2017 

Är det inte för sent att gå med som medlem nu, med bara två månader 
kvar av 2017?  

Nejdå, från 1 oktober och året ut gäller avgiften 2017 nr 4 samt 
medlemskap hela 2018 för nya medlemmar. 

150 kronor till vårt plusgiro 467 48 88-5. Glöm inte namn, adress och 
mejl! 

Vi tar emot tips, artiklar och annonser till Kort-nytt nummer fyra med 
deadline 1 november som nu står inför dörren!  

Utgivning blir i början av december. Min krönika kommer - förstås - att 

ägnas Finlands 100-årsjubileum som firas den 6 december - en del 
kringmaterial som inte platsade hamnar nog på vår facebook-sida.  

Ryktet säger också att svenska Disney-kort ingående har granskats av 
Arne Sandström. 

Vår författarnestor Anders Saxon har hittat guldkorn ur sin fantastiska samling -som vanligt förväntar 
jag mig oväntade delar av världen och historien  som jag inte visste att jag var så intresserad av! 

För artiklar, tips, aktiviteter med mera, kontakta vår redaktör och ordförande Benny Kullinger, 
benny@kullinger.se.  

II Kort-nytt nr 3 2018 

mailto:benny@kullinger.se
mailto:gysinge@live.se
http://www.samlavykort.se/
mailto:info@samlavykort.se
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För annonser, kontakta vår annonschef Arne Sandström, arne.s.g.sandstrom@telia.com.  

Nietzsche, jag menar Fröding, förlåt Karlfeldt! 

I förra nyhetsbrevet rättade jag september-brevets citat - trodde 

jag! En av läsarna, Per Boström, påpekade att "våren som de 

svaga kallar höst" myntades av Karlfeldt - något jag raskt 

förvrängde till Fröding. Den här gången var det Sören Andersson 
som rättade mig. Felaktiga citat verkar vara bra sätt att få 
läsarkontakter! 

Erik Axel Karlfeldt är en av våra mest lästa, deklamerade och 

sjungna författare. Han var också från 1913 till sin död 1931 
Svenska Akademiens ständige sekreterare, in charge of utdelning 
av litteraturpriset.  

Som sådan lär han bestämt ha stoppat sina kollegor från att 

försöka pådyvla honom Nobelpriset. Detta hindrade dem inte att 
genast efter hans frånfälle tilldela honom det postumt, med 
historiens kortaste Nobelprismotivering: "för Karlfeldts diktning!". 

Det finns en del Karlfeldt-vykort men detta sätter jag högst av de 

jag har - även om det inte är ett vykort! Det är en dubbelvikt 
reklamfolder utgiven av Wahlström & Widstrand som just hade köpt rättigheterna av änkan för nära 
hälften av nobelprissumman. 

Men fotot är av Henry B. Goodwin och i mitt tycke fantastiskt, det är i vykortsformat och passar väl in 
i både Nobelpris- och Goodwin-samlingen. 

Hur man slantar in på sitt bröllop - en känd vykortsprofil 

 

Det vackra brudföljet finns utgivet av det Göteborgska vykortsförlaget Le Moine & Malmeström i flera 
upplagor. Det blev uppenbarligen populärt och ses då och då på mässor och Tradera. Det blev också 

publicerat i Göran Lindhés fina bok "Vardagsbilder - från svunna tider" utgiven 2008. Men det är första 
gången jag sett brudföljet och platsen identifierad! 
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”I Fogelås Prestgård, bruden är dotter till Kyrkoherde Hasselrot. Flere av skaran(?) äro bekanta till 
oss. Det är Emilie Nilsson från Krångelbäck som sitter på verandan.”  

Med modern stavning blir det Norra Fågelås prästgård utanför Hjo och bruden är kyrkoherde Axel 
Mathias Hasselrots äldsta dotter Eva som denna dag, 19 juni 1902, förmäler sig med den stilige 

mannen i höghatt och tvinnad mustasch: Osborne le Moine, just mannen som ett par år tidigare 
grundade konstförlaget Le Moine & Malmeström! 

Surprise - kortet är utgivet av just L & M. På de flesta står förlagsnamnet utskrivet, men på denna 
variant har de nöjt sig med förlagets logotyp (i nedre vänstra hörnet på bildsidan). 

Adam Katzeff kommenterade när jag visade kortet på Facebook.com/Samlavykort: "L&M använde inte 
loggan så frekvent, men den förekommer på en del av deras kort, troligen de som gavs ut tidigast. 

Kortet ovan daterar jag till 1902 eller 1903, dvs nära bröllopet. De flesta färgkort från L&M är tryckta 
hos C. G. Röder i Leipzig. Jag tror de började trycka åt L&M 1903 eller 1904. Omkring 1905 trycktes 
även en del kort hos Emil Pinkau." 

Dateringen stämmer bra med att bröllopet skedde i juni 1902 (enl Sveriges dödbok). Det kom ut i 

flera upplagor, jag har ett i färg (Emil Pinkau?) stämplat 1905 så bilden har säkert ledsagat många 
bröllopshälsningar. 

Le Moine & Malmeströms konstförlag  gav under sin relativt korta verksamhet ut mängder av 

populära välkända vykort i Svarta serien, Från svenska bygder, TR-n gav ut flera populära serier med 

tex snögubbar, historiemålningar med svenska kungar, sagobilder, Kolingen som turist, Hilma Borg, 
Carl Rögind, Carl Brandt, Ludvig Mögelgaard Stad i snö och fixerbilder av tex GUSTAF II ADOLF, Oscar 
II och mycket annat. 

Glöm inte att trycka "Import" på vykorten! 
Det gjorde Carl Nilssons Ljustrycksanstalt enligt en notis i Svenska Dagbladet den 29 juni 1909 med 
påföljd att 112 kilo vykort - ungefär 28 000 vykort - blev förverkade! 

 

 Om nyhetsbrevet 

Kort-nytts nyhetsbrev är ett organ för Svenska Vykortsföreningen, en ideell förening med 

övergripande syfte att främja intresset för vykort.  

Du har fått nyhetsbrevet för att du är medlem eller för att du varit i kontakt med föreningens styrelse 

om information eller tex handlat med vykort. 
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Vi skickar också till företrädare i för andra vykorts- och filatelistföreningar.  
Vi är föreningsmedlemmar i Sveriges Filatelist-Förbund 

 
Bästa hälsningar 
  

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 Vykortsföreningens Nyhetsbrev   
Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här. Vill du ändra din e-postadress kan du klicka här. 

 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.multimailer-statistics.com%2Fstatistics-clicks%2Ftracker%2Fclick.aspx%3Fmu%3Duser-s-2295aba8f7cc2ad0f%26n%3D43%26lnk%3D9%26d%3D20171208%26rc%3Dmmxlpgzhu%40lnpfawtmpqimpfn%26url%3Dwww.facebook.com%252fSamlavykort&data=02%7C01%7C%7C41052250b19f40e9f38e08d53dd40084%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636482903122925605&sdata=Z6%2FBsQvobcK9No0r5d6xhM84mRZU6hiVIPCiXsG8P1c%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.multimailer-statistics.com%2Fstatistics-clicks%2Ftracker%2Fclick.aspx%3Fmu%3Duser-s-2295aba8f7cc2ad0f%26n%3D43%26lnk%3D7%26d%3D20171208%26rc%3Dmmxlpgzhu%40lnpfawtmpqimpfn%26url%3Dwww.samlavykort.se%252f&data=02%7C01%7C%7C41052250b19f40e9f38e08d53dd40084%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636482903122925605&sdata=pF3ZleC9rFcObF8B52rJ%2FG9mcBOLkAT2J7w80f14vVc%3D&reserved=0
http://www.multimailer-statistics.com/statistics-clicks/tracker/click.aspx?mu=user-s-2295aba8f7cc2ad0f&n=41&lnk=2&d=20171025&rc=mmxlpgzhu@lnpfawtmpqimpfn&url=www.facebook.com%2fSamlavykort

