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Hej!

Välkommen till nyheter och vykortsbulletiner från Svenska Vykortsföreningen!
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Mörkare kvällar - hurra!
Aktuella mässor
Kort-nytt nr 4/2017
Om Nationalföreningen mot tuberkulos brefkort
Om nyhetsbrevet

Mörkare kvällar - hurra!
Nu börjar mörkret lägra sig tidigt och skogens svampskörd att frysa inne. Men vad gör det - vi kan
"kura skymning" med de senaste fynden och fundera på livsviktiga saker som hur vi skall sortera in
vykorten, hur och när de skall presenteras och hur få ett genombrott beträffande vad det där
spännande vykortet egentligen avbildar!
Svenska Vykortsföreningen har just deltagit med bord på Frivy: många besökare och handlare på
mässan i Huskvarna Folkets Park. Välkomna nya medlemmar!

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”!
Om bara ett par dar kommer vår egen mässa i Valbo, den 30 september. Väl mött Kl 10-15,
Äldreoboendet Furugården, Grots väg 3, Valbo
Vi planerar också att medverka på mässan i Norrtälje den 8 oktober.
Svenska Vykortsföreningens sedvanliga novemberlunch med föredrag och vykortsbyten blir Lördagen
den 11 november, kl 13, Höganäsgatan 6B, Uppsala.
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.
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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 ett
kvartal kvar av 2017?
Nejdå, från 1 oktober gäller avgiften 2016 nr 4 samt medlemskap hela
2018.
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 och utgivning i början av december.
Krönikan kommer inte att blunda för vårt grannland Finlands 100-års
jubileum som firas den 6 december.
För artiklar, tips, aktiviteter med mera, kontakta vår redaktör och ordförande Benny Kullinger,
benny@kullinger.se.
För annonser, kontakta vår annonschef Arne Sandström, arne.s.g.sandstrom@telia.com.

Nietzsche igen!
I förra nyhetsbrevet citerade jag Nietzsche - trodde jag! En av
läsarna, Per Boström, påpekade att "våren som de svaga kallar höst"
myntades av Fröding och ingen annan. Efter att ha sökt förgäves efter
ordet "vår" i en elektronisk upplaga av Also sprach Zarathustra får jag
väl erkänna att detta tonårsminne som så många andra från den tiden
inte var korrekt.
En som förhoppningsvis hade bättre koll på citaten var Sveriges förste
futurist, den Italien-födde Arturo Ciacelli som lär ha varit med redan
vid det futuristiska manifestet 1909 - det som förkastade Nike av
Samotrake och hyllade hastigheten, maskinen, våldet, ungdomen och
industrin.
Arturo mötte den svenska konstnärinnan Elsa Ström som blev StrömCiacelli. Han följde henne till Sverige där han ordnade
futuristutställningar i Lund, Köpenhamn och Stockholm från 1912 och
framåt. Paret bosatte sig i Stockholm och Arturo öppnade Nya
konstgalleriet på Strandvägen 9 - där flera unga och idag
berömda modernister gjorde debut. Naivismens genombrott kom med
Eric Hallström och Gideon Börjes debututställning 1918, Sonya
Delaunays debututställning var också här. Katalogen till den utställningen hittade jag utbjuden för
ungefär 37 000 kr för några år sen, men så var också omslaget pochoirmålat för hand av
konstnärinnan.
Det här ovanliga kortet är ett i en serie av troligen 18 vykort som illustrerar Also Sprach Zarathustra
av futuristernas husgud Friedrich Nietzsche. Signerat A. Ciacelli och utgivet av Nya konstgalleriet har
också gummistämpeln på adressidan sitt intresse - Grotta Azzurra - Stockholms första nattklubb!
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Instiftad av Ciacelli som en svensk-italiensk
kulturförening 1923 blev Grotta Azzurra snabbt
en mötesplats för den diplomatiska kåren,
högadeln, industrin och vitterheter som Evert
Taube, Jussi Björling, Nils Ferlin, Vilhelm Moberg
och Pär Lagerkvist.

Det lär finnas akvareller av interiören målade av Evert Taube på
Moderna museet.
Det närmaste jag kommit Grotta Azzurra på fotografiska vykort
är det här från Gref-Magnigatan som Stockholmssamlaren
mm André Jonasson hittade åt mig.

Tack för det André!

En värmlandssamlare i tidningen
Värmlänningen Gunnar Sohl som gästade
Kort-nytt i våras har också fått utrymme i
Värmlands Folkblad tipsade Anders Larsson
på vår Facebook-sida. Här berättar han om
sin långa kärlekt till vykort från Torsby och
Karlstad, fotografen Axel Aurelius från
Sunne och illustratören Bo Vilson, mera
känd som Bovil.

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.
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