Svenska Vykortsföreningen 30 år

Några glimtar ur verksamheten 1989-2019

Kortet utgivet av Upplands Vykortsförening 1989. Nr. 1. Upplaga 1000 st.

Nu är det över 30 år sedan Upplands Vykortsförening bildades.
Uppstartsmötet hölls på Fyrisgården i Uppsala den 12 mars 1989. Då
samlades ett trettiotal vykortsintresserade och beslöt att gå vidare för att
bilda en Vykortsförening. En valberedning utsågs med Roger Hansson
som sammankallande.
Det första initiativet togs av Per-Ivar Ericson i Vänge. Under 1980-talet
bedrev han vykortsauktioner. I december 1988 tillskrev han en grupp i
Uppland och föreslog där att bilda en förening för vykortsintresserade.
Hans tanke var att i föreningsmiljö träffas kring vykortet som företeelse
och utbyta erfarenheter och tankar omkring allt som rör vykort.
Först årsmötet hölls den 23 april. Där valdes Antti Meriläinen, Enköping
till ordförande. Övriga i den första styrelsen var Dag Ekdahl, Tomas
Gustavsson, Gertrud Flensburg, Ann-Marie Hansen, Robert Stolt alla från
Uppsala och Runar Alneaus från Märsta. Därtill var Per-Ivar Ericsson
kassör.
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Under 1989 utgavs även föreningens första vykort. Med motivet från
1953 då bussarna ersatte spårvagnarna vid Stora Torget i Uppsala.

Nytryckt vykort från början av seklet.1990.

Under 1990 startades det upp en ”Uppsala-grupp” som skulle
sammanställa vykort med Uppsala i fokus. Gruppen existerade några år.
Men materialet ska finnas kvar.
Ett antal medlemsmöten per år ordnades där medlemmarna berättade
om sina samlingsområden eller någon inbjuden föreläsare berättade om
något med anknytning till vykortet. Till exempel om Jenny Nyström eller
om f.d. järnvägslinjen Enköping – Gysinge.
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Vykort utgivet till första Vykortets Dag 1991.

Föreningen hade ju som grundaridé att även anordna vykortsmässor och
1991 var det dags, med beteckningen ”Vykortets Dag”. Ett speciellt
vykort framställdes, ”Sveriges första Vykortets dag i Uppsala 13 april
1991.”. Motivet var ett fyrbildskort med nytryck av fyra stadsmiljöer från
seklets början i Uppland. Även en särstämpel beställdes från Postverket.
Lokalen var Vuxenskolans utefter gågatan centralt i Uppsala.
Vykortsföreningens medlem och TV-profilen Boris Engström besökte TVprogrammet ”Café Norrköping” några dagar innan vår mässa. Där
passade han på att göra reklam för vykortsföreningen och för Vykortets
Dag. Jag kan ana att det var denna TV-reklam som orsakade
publikrusningen till mässan. Enligt en artikel i UNT, hade vi ett tusental
besökare!
Vid mässan kunde man ta del av ett antal vykortsutställningar och få
vägledning om hur att samla vykort.
I samband med Vykortets Dag, anordnar vi numera även ett café, som vi
kallar Vykortslådan.
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Vykort utgivet till andra Vykortets Dag 1992.

Ett samarbetsprojekt med en samlarförening i Gävle och Christer
Tillman, resulterade i starten av en vykortsmässa i Valbo. Den
arrangeras nu varje år i början av oktober. Vår mässgeneral är Christer
Ögren. Han är den person som sedan många år samordnar våra mässor.
Christer Ögren startade 2018 ännu en tradition: samlarmässan i Gysinge.
Denna går parallellt med första dagen av populära Gysinge Marknad, i år
den 8 juni.
Föreningen anordnade även gemensamma utflykter/resor från år 1991.
Den första utflykten gick till Sigtuna och de då pågående arkeologiska
utgrävningarna vid Stadshotellet. Under hösten blev det en bussresa till
Örebro Samlarmässa. Därefter är det en tradition att varje år ordna
kulturella utflykter för medlemmarna.
De senaste åren har vi besökt Andrémuseet i Gränna, Filatelistklubben i
Eksjö, Carla-förlaget i Lysekil, med mera.
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1993 var det dags för den första signaturförteckningen. Den var
sammanställd av Freddy Weiss och presenterade ”Caramba” dvs Gunnar
Eriksson (1910–75).
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Förteckningarna fick beteckningen ”Svenska vykortssignaturer” och den
senaste, nr 32 om Kort-Centralens vykortsutgivning, sammanställdes av
Sten Schüssler.

Föreningens första originalvykort, KUNGSÄNGEN av Rolf Lidberg

1994 var det dags för föreningen att presentera ett originalvykort.
Förlagan gjordes av Rolf Lidberg. Kortet användes även som entrébiljett.
Originalet auktionerades bort för 11 300.- under mässan Vykortets Dag
1994. Upplagan var på 6000 och kortet blev snabbt slutsålt. Det har
blivet ett antal original producerade under åren. Men huvudsakligen är
det nytryck av äldre förlagor som föreningen har framställt.
Men det här året var det även start för en aktivitet som nu årligen
arrangeras i föreningen. En ”Vykortsjakt” anordnades, genom att par
tusen vykort läggs ut på ett stort bord och där får medlemmarna
vegetera efter för dem själva intressanta vyer. Korten kommer från Ersta
eller andra välgörenhetsorganisationer. Föreningen köper in dessa
partier och medlemmarna betalar ett lågt styckpris.
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Redan från startåret 1989 så ordnar föreningen julfester, Under många
år var Julträffen kopplad till tiden strax före jul, men föreningens
medlemmar är aktiverade i många föreningar. För att inte krocka med
andra julfiranden, flyttades julfesten till november månad med ny
beteckning, ”Kalkonlunch”. Sedan några år har vi tagit bort
menyrestriktionen och kallar det bara ”Novemberträffen” – men den går
fortfarande av stapeln varje år!

.
Sparvhök vid Uppsala. Efter akvarell av Staffan Ullström. Utgivet av
Upplands Vykortsförening.
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Den viktigaste kommunikationslänken ut till medlemmarna är
medlemsskriften ”Kort-Nytt”. Under de första åren hade föreningen en
sida i tidningen Skillingtrycket. Medlemmarna fick rabatt på en
prenumeration. Men 1996 år utkom Per-Ivar med en egenproducerad
skrift, Kort-Nytt. Namnet togs fram genom en namntävling bland
medlemmarna.
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Redan 1998 fick Upplands Vykortsförening en egen hemsida på Internet.
Roger Hansson skapade en digital anslagstavla för föreningen. Vid den
tiden var vi tidigt ute. Internetsidan ”Gamla Vykort” var även den en
tidig vykortsida på Internet.
Sedan ett antal år har föreningen en egen domän med adressen
www.samlavykort.se där man numera utöver all basinformation också
har stöd för att anmäla sig till föreningen!
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Första Facebook-inlägget på föreningens gjordes av Ann-Britt Torsek

Första Facebook-inlägget på föreningens nyuppsatta Facebook-sida
www.facebook.com/Samlavykort kom den 2 september 2013. Det var
dåvarande styrelsemedlemmen Ann-Britt Torsek som satte upp sidan och
gjorde premiärinlägget. Hon följde upp med resten av veckodagsserien
under första veckan.
I dagarna runt Vykortets Dag 2019 kommer vi att ha passerat 2000
inlägg på sidan, dvs ca ett inlägg per dag med enskilda vykort, tips om
vykortshändelser, album med vykortssignaturer och mycket mera.
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Kort-nytts jubileumsnummer, nr 2 2014.

Sedan över 15 år är Benny Kullinger redaktör för Kort-Nytt. Den
utkommer med 4 nr per år. En gång om året gavs tidningen ut i
fyrfärgstryck. I samband med föreningens 25-årsjubileum 2014 beslöts
att ge ut alla fyra numren i färg
Detta gav mersmak, under 2015 förberedde vi en tidning i professionell
kvalitet som lanserades med nr 1 2016. Den ser ni vid vårt bord!
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En annan verksamhet som föreningen driver sedan över 10 år, är att
sammanställa alla vykort utgivna av Pressbyrån, ca 40 000.
För några år sen fick vi möjligheten att förvärva stora delar av
Vykortsförlaget Ultras arkiv, något som ger en unik inblick i merparten av
deras produktion från ca 1950 till 2007 och också har bevarat hjärtat
som förlaget kretsade runt, deras bilder, vykortsoriginal och upplagor av
vykort.
I april 2016 besökte föreningen Carla-förlaget strax innan nerläggningen
och föreningen fick ta del av förlagets förteckning över utgivna vykort.
2017 kom en annan donation – runt 1000 vykortsoriginal till Calegis
utgivning skänktes till föreningen. De var nedärvda från en tidigare
medarbetare men hade kommit på undantag – en papperskonservator
kunde hejda rötan – nu återstår att dokumentera korten bilderna och
koppla ihop med Calegis vykortsutgivning.
Föreningen samarbetar även sedan några år med hembygdsföreningar
och andra vykortsföreningar, genom gemensamma träffar eller
bildprojekt. Flera av medlemmarna i styrelsen bidrar gärna med föredrag
om vykort och har presenterat på hembygdsföreningar, filatelistklubbar
Men de senaste två vykorten utgivna av Upplands Vykortsförening är
original, ”Gestilren 800 år” från 2010 och 2014 års ”UVF Jubileumsvykort
25 år”. Blir det ett vykort även 2019? Ett förslag från årets stämma
finns…..
Under jubelåret vill vi också permanenta föreningens digitala nyhetsbrev
som vanligen kommer ut i början av varje månad och distribueras
kostnadsfritt till alla som önskar det. Från och med april kommer pdfversionen med de matigare artiklarna att vara en medlemsförmån.
Mejl-versionen kommer fortfarande att distribueras fritt med
övergripande information om vykortsevenemang och liknande. Om du
inte får nyhetsbrevet men vill ha det - kontakta oss på
info@samlavykort.se !

Styrelsen, Svenska Vykortsföreningen genom Thorbjörn Persson med en
femårsuppdatering av Roger Hanssons 25-årsskrift.
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