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    Svenska Vykortsföreningens Nyhetsbrev          

Nyhetsbrev nr 8 augusti 2018 ([$Datum]) 

Hej [$Fornamn]!  

 

Välkommen till nyheter och vykortsbulletiner från Svenska Vykortsföreningen! 

Innehåll  
• Brandkåren är ”het” nu! 

• Signaturförteckning nr 32 Skandinaviska Kortcentralen till tryck 

• Kort-nytt nr 2 & 3/2018  

• Signaturerna A. Magnell, KM och ”Krumelur” Magnell 

• Mera juliminnen 

• Än finns hopp för vykortssamlande! 

• Aktuella mässor och aktiviteter 

• Om nyhetsbrevet … och det där med GDPR 

Brandkåren är ”het” nu! 

 

Fjälkinge frivilliga brandkår 1928 med Otto Hansson och hans mannar är geografiskt inte långt från 

Åhus där ett tiotal bränder rapporterades 24 juli 2018. 
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Efter den hetaste sommaren i mannaminne med stadigt över 30 skogsbränder runtom Sverige utom 

kontroll så har brandmännen blivit våra nya hjältar – vare sig de kommer från Kårböle, Tyskland, 

Finland, Italien eller Turkiet.  

Brandmän som hjältar är ingen ny företeelse och således har de varit ett populärt vykortsmotiv från 

Fjälkinge till Stockholm och New York. Om ni återvänder nästa år till årets uppskattade nyhet, 

samlarmässan i Gysinge i början av juni så passa på och besök ortens brandbilsmuseum, något som 

Svenska Vykortsföreningen gjorde som en uppskattad medlemsaktivitet för ett par år sen – jodå, de 

har vykort också!  

 

Edvard Forsström har förstås ett brandkårskort i sin berömda Stockholmsserie från 1901. 

Även om hettan dröjer sig kvar någon vecka till börjar nu höstaktiviteterna att överlappa sommarens 

utomhusmarknader och föreningslivet halkar igång. 

För Svenska Vykortsföreningen är det nu sista anmälningsdag för vår aktivitet tillsammans med Eksjö 

Filatelistklubb: 

Medlemsmöte Eksjö 11 augusti: Tillsammans med Eksjö Filatelistklubb ordnar vi ett medlemsmöte 

centralt i Eksjö. Vi tittar på två utställningar: En om Albert Engström och en om vykortsillustratören 

Adina Sand. 

Vi träffas kl 13 vid Eksjö museum, Österlånggatan 31, Eksjö. 

Anmäl dig senast den 1 augusti till: Benny Kullinger, benny@kullinger.se eller 07305-55 39 50. 

Med anledning av denna aktivitet har vi också startat en smålandskavalkad på vår Facebook-sida! 

Tavastehus Finland 8 september:Den finska Vykortsföreningen Apollo arrangerar mässan och 

utställningen "Vykortsparadis" i Tavastehus den 8 september.  

De erbjuder oss i Svenska Vykortsföreningen att följa med till mässan. De har en buss som går från 

Åbo när morgonbåtarna från Stockholm anlänt. Resan till Tavastehus tar ca 2 timmar. Sen är vi på 

mässan fram till kl 15 då vi får en rundtur i Tavastehus innan bussen går tillbaka till Åbo och 

kvällsbåtarna till Stockholm. Bussresan kostar 20 euro per person, inträdet till mässan är gratis. 

https://www.facebook.com/Brandbilsmuseet-i-Gysinge-501020089968756/
mailto:benny@kullinger.se
http://www.facebook.com/Samlavykort
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Anmäl dig senast den 1 september till: Benny Kullinger, benny@kullinger.se eller 07305-55 39 50 

Signaturförteckning nr 32 Skandinaviska Kortcentralen 
Deadline för beställningar av papperskopior av Skandinaviska Kortcentralen, nummer 32 i föreningens 

litteraturlista författad av Sten Schüssler har nu gått och beställningen är på väg att skickas in för 

upptryckning. 

Sten har den här gången förtecknat utgivningen för ett helt förlag, KC-KORT som startades 1929 av 

Nils Gustaf Granath och Jules Sylvain. Förlaget blev inte långlivat men hann med en rad spännande 

signaturer och en del topografiska kort. 

Till skillnad mot tidigare signaturförteckningar kommer vi i första hand att distribuera den digitalt utan 

kostnad för våra medlemmar. Den beräknas att bli tillgänglig för nedladdning från den första 

september. Mer information kommer i Septembers månadsbrev och Kort-nytt 2019 nr 3. 

De som beställt papperskopior i färgtryck med ett mejl till info@samlavykort.se kommer att få dem 

utskickade med faktura när de är klara enligt Pris 70 kr + porto för medlemmar, 100 kr + porto för 

icke medlemmar. 

Kort-nytt nr 2-3/2018 

 

Den 22 maj landade Kort-nytt 2018/2 i min brevlåda! 

Kort-nytt 2018 nr 2 gick ut och landade i min brevlåda 22 maj, manusstopp för nummer 3 är 16 

augusti som nu närmar sig med stormsteg! Välkomna med kommentarer, artiklar och annonser till 

vårt höstnummer som kommer ut i september. 

Min krönika avser att avhandla ett område inspirerat av valet och vårens diskussioner om ”me too”,  

nämligen  osedliga vykort som var ett omtvistat område för 100 år sen, speciellt kopplat till dess 

mörka baksida, trafficking som definitivt inte är en modern uppfinning. 

mailto:benny@kullinger.se
mailto:info@samlavykort.se
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Tidningen skickas ut till våra medlemmar, 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 fram till 1 oktober får nya medlemmar årets tidigare nummer 

utskickade i mån av tillgång. Från första oktober får nya medlemmar årets sista tidning och är 

välkomna att delta i sista månadernas aktiviteter, men medlemskapet gäller då för 2019. 

För utlandsleveranser av tidningen behöver vi lägga på till 225 SEK, betalas enklast till IBAN: SE15 

9500 0099 6042 4674 8855 BIC: NDEASESS (eller till PG-numret ovan om ni har svenskt bankkonto) 

Kartongkort av Sveriges första kvinnliga arkitekt?  

 

Signaturen A Magnell: kan det vara Agnes Magnell?  

Jag har länge varit förbryllad av de här kartongkorten. De är väldigt lika i format, avsaknad av förlag- 

eller tryckarinfo, teckning, färg och textning. Men det är två, eller möjligen tre, olika signaturer! 

Nu tror jag att jag är gåtan på spåren – och att det är mycket intressanta spår! 

Mycket pekar på att det är två, eller möjligen alla fyra, systrar Magnell som ligger bakom serien, 

döttrarna till Kapten Carl Magnell och Agnes Ernberg. 

Carl lämnade militäryrket och inköpte gården Timmergata på Kolmården där han bedrev jordbruk. 
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De fyra systrarna fick mycket tidigt undervisning i teckning och målning, dels av föräldrarna som hade 

stort konstintresse och själva var skickliga amatörer, dels av professionella teckningslärare som tidvis 

bodde på gården.   

Den äldsta var Agnes, (1878 – 1966), studerade konst vid Tekniska skolan, det som numera är 

Konstfack. Där uppmanades hon av en lärare att söka in till en utbildning vid Kungliga Tekniska 

högskolan (KTH) – trots att KTH:s stadgar under den här tidsperioden fastställde att utbildningen var 

för "unga män". Det innebar att Agnes far fick skriva till kungen och be om tillstånd för att hon skulle 

få bli ordinarie elev. 

Hon fick genomgick ett offentligt inträdesprov i matematik 1896 som hon beskrev såhär: ”En rad med 

ritbord stodo utmed väggarna. På dessa sutto nu teknologer och andra uppflugna med dinglande ben, 

skrattlystna och förväntansfulla.” Men Agnes klarade provet och påbörjade sina arkitekturstudier vid 

KTH 1897. Hon blev därmed den första kvinnan som påbörjade regelrätta studier vid en svensk 

teknisk högskola. 

Som specialstuderande fick hon genomgå huvuddelen av utbildningen, men fick ändå inte ta examen. 

Först 1921 fick kvinnor tillträde på samma villkor som män.  

Men hon blev yrkesverksam som arkitekt en tid och verkade då för Vattenbyggnadsbyrån, som ju 

senare blev en del av Sweco. Där ritade hon och formgav en rad kraftverksfasader och vattentorn, 

bland annat Salas och Söderhamns vattentorn som invigdes 1903. Under sitt sista studieår gifte hon 

sig med civilingenjören Otto Eskil Smith och de arbetade också tillsammans innan hon övergick till att 

ta hand om hemmet. Men hon fortsatte att vara kreativt skapande med bland annat sagor. Som 

bildkonstnär utförde hon flera barnporträtt och i mitten av 1890-talet började hon klippa silhuetter 

med porträtt ur umgängeskretsen. Separat ställde hon ut på Lilla utställningen i Stockholm 1928, 

Varberg 1930, Årstaklubben i Stockholm 1932 och på Galleri Moderne i Stockholm. Hon var 

representerad i Liljevalchs konsthalls utställning Skuggbilder, bildklipp och silhuetter 1930.  och 

silhuettklipperi på sin CV. 

 

Vattentornet i Söderhamn invigt 1903. Arkitekt Agnes Magnell. 



6 

 

 

Signaturen KM: Karin (Kaju) Magnell, gift von Koch? 

Kaju von Koch, f. Magnell (1880-1952) var näst äldst av systrarna. 

Redan 1896, vid 16 års ålder, vann Karin (Kaju) inträde vid Högre Konstindustriella skolan där hon fick 

undervisning i ett flertal ämnen, bl a silversmide. Efter skoltiden började hon måla för Richard Bergh 

och utbildade sig även till möbelarkitekt. Hon fick också lära känna Bruno Liljefors som gav henne 

viktiga lärdomar. 

Genom sitt giftermål 1904 med tonsättaren Sigurd von Koch kom hon in i flera konstnärskretsar med 

bl a J.A.G. Acke, Rikard Lindström, Eigil Schwab, dansken Knud Kyhn samt tonsättarna Wilhelm 

Stenhammar, Ture Rangström, Algot Haquinius m.fl. Då maken även var musikkritiker tecknade Kaju 

ofta i dagspressen och illustrerade åtskilliga böcker. 

1919 dog Sigurd von Koch i spanska sjukan, 39 år gammal. Kaju återupptog så småningom sitt från 

barndomen förvärvade intresse för silhuettkonsten och deltog i flera utställningar, bl.a. liksom Agnes i 

Liljevalchs Konsthall 1930. 

Enligt sonen, kompositören Erland von Koch, var hon mycket skicklig att ur minnet porträttera 

människor. 

I vad som ser ut som samma serie finns också osignerade kort och vad som kan vara en variant på A 

för Agnes Magnell eller möjligen stå för någon av de yngre systrarna Anna född 1881 eller G för 

Gretchen född 1884. Om ni vet mer, hör av er! 
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1 446 938 vykort per dag i augusti! 
I semestertider, som på kontinenten då som nu 

var i augusti, beskärmar sig Svenska Dagbladet 

över vykortsstatistiken under vykortsraseriets 

gyllene år! Notisen var inför den 20 juli 1903. 

I Tyskland, skrivs det, befordras under säsongens 

höjdpunkt mellan 9 och 16 augusti ett medeltal af 

1 446 938 vykort per dag. 

Sensationer sålde vykort: Moatfarm-tragedien som 

refereras var 1903 ett oerhört omskrivet mord i 

England. 

Dreyfus-affären var tydligen tidens rekordvykort: 

en serie som sålts för 10 kr som ny kostade 1903 

1400 kr, eller uppräknat med konsumentprisindex 

ca 80 000 kronor idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuella mässor och aktiviteter 
Visar aktiviteter de närmaste tre månaderna, för längre perspektiv se evenemangstips 

2018   MÄSSA ÖPPETTIDER, ARRANGÖR 

Aug 4 Samlarmarknad i 

Askersund 

kl 09 – 18 

Hamnen, Askersund 

Arrangör: Askersunds Auktionskammare HB 

  5 Vykortsbörsen Kl 12-15 Café Gränden, Fatburs Kvarngata 4B, vid Södra 

Station Stockholm 

  10–11 Antik- och samlarmässa Fre kl 14-18, Lör kl 9-16 

Ransäters Hembygdsgård 

Arrangör: Hembygdsföreningen i Ransäter 

  11 Svenska Vykortsföreningen 

Medlemsträff i Eksjö 

Lö kl 13 - 17? 

Eksjö museum Österlånggatan 31. 

Vi besöker utställning om Adina Sand och Albert 

Engström samt träffar Eksjö Filatelistklubb. 

Anmälan senast 1 aug till Benny Kullinger  

http://www.samlavykort.se/
http://www.visitaskersund.se/evenemang/alla-evenemang/evenemangsarkiv/2018/2017-11-29-antikmarknad.html
http://www.ransater.com/upplev/arrangemangskalender
mailto:benny@kullinger.se
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Arrangemang: Svenska Vykortsföreningen och Eksjö 

Filatelistklubb 

  24–25 Eksjö Stadsfest 

Eksjö stadsfest är både 

musikfestival med bla 

Sven-Rolandz, Lena 

Philipson och Uno 

Svenningson, marknad 

med knallar och mycket 

annat.  

 

Eksjö Filatelistklubb har 

varit med några år och 

anordnat Halva potten 

lotteri under kvällarna, ett 

litet annorlunda forum än 

de som frimärksföreningar 

brukar ses i. 

För mer info se www.eksjostadsfest.se 

Eksjö Filatelistklubb har deltagit med vykort sedan 2010 

och utgivit 4 kort/år. Den röda tråden har varit 3 kort 

med artister samt 1 kort med Eksjöanknytning. Tidgare 

om åren har Carola, Zara Larsson och Magnus Uggla m fl 

varit avbildade på korten. I år 4 st vykort gällande Eksjö 

stadfest 2018 Lena Philipsson, Brolle, Uno Svenningsson 

samt vy från festivalområdet pirs 20 kr + porto. För 

beställning niclas.malmborg@outlook.com eller 070 - 14 

50 763. 

  25 Frimärksmässa med 

frimärken, brev och vykort 

Göteborg. kl 10-15 

Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, nära Stena Lines 

Tysklandsterminal 

Arrangör Eva och Göran Fredrikson. 

  31–2/9 Malmex 2018, regional och 

nationell frimärks- och 

vykortsutställning, 

Malmö. Fre kl 11-18, Lö kl 10-17, Sö kl 10-15 

Malmömässan, Mässgatan 6 (Hyllie). 

Arrangör Malmö Filatelistförening.  

        

Sep 2 Vykortsbörsen Kl 12-15 Café Gränden, Fatburs Kvarngata 4B, vid Södra 

Station Stockholm 

  8 Östersund. Regional träff 

inklusive Norge med 

frimärken, vykort och 

mynt,  

Handlare, föredrag, auktion 

mm.  

kl 9-16 

Arrangör. Östersunds Filateli- och Vykortsförening 

  8-9 Stamps in Svedala 

frimärks- och vykortsmässa 

Lö kl 10-16, Sö kl 10-15. 

Kyrkskolan, Malmövägen, Svedala 

Arrangör: Svedala Unga Frimärkssamlare (SUFS) 

  30 Frivy 2018, frimärks- och 

vykortsmässa  

  

Huskvarna. kl 10-16 

Huskvarna Folkets Park 

Arrangör Jönköpings Posthistoriska Förening.  

        

http://svenskavykortsforeningen.se/index.html
http://www.sff.nu/eksjo/
http://www.sff.nu/eksjo/
http://www.eksjostadsfest.se/
mailto:niclas.malmborg@outlook.com
http://www.malmex2018.se/
http://www.sff.nu/ostersund
http://www.sufs.se/sis/
http://www.jkppf.se/moeten-aktiviteter/frivymaessan/frivy-2018
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Okt 6 Valbo (nära Gävle). 

Vykortsmässa  

kl 10-15 

Äldreboendet Furugården, Groths väg 3. 

Arrangör: Svenska Vykortsföreningen. 

  7 Norrtälje. Frimärks- & 

vykortsmässa,  

kl 10-14 

Folkets Hus, Galles gränd 

Arrangörer: Norrtälje Frimärksklubb och Norrorts 

Frimärksförening 

  7 Vykortsbörsen 

  

Kl 12-15 Café Gränden, Fatburs Kvarngata 4B, vid Södra 

Station Stockholm 

  13 Solna (Stockholm). 

Antikdagen 2018. Antik- 

och Samlarmarknad 

kl 11-16 

Solnahallen, Ankdammsgatan 46, T-bana Solna Centrum, 

Tvärbanan Solna Centrum. 

Arrangör: Hem & Antik 

  13 Frimärks- och 

vykortsmässa i 

Karlshamn/Asarum  

kl 10–15 Asarums fritidsgård, Asarum.  

Arrangör: Karlshamns Filatelistförening 

  14 Norrköping. Pekingträffen-

18, frimärks- och 

vykortsmässa 

kl 10-15 

Kunskapsgymnasiets matsal, Källvindsgatan 5 (länk till 

karta på hemsidan nedan). 

Arrangör SFF i Norrköping. OBS NY LOKAL! 

  20 Odensbacken. 

Mälardalsträff med 

frimärken och vykort 

kl 10-15 

Vid väg 52, 27 km sydöst om Örebro. 

Arrangör: Örebro Filatelistförening 

  21 Göteborg. Vykortsmässa 

(även brev och frimärken),  

kl 10-15 

Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, nära Stena Lines 

Tysklandsterminal 

Arrangör Göteborgs Vykortsklubb. 

  27–28 Antikmässa i Uppsala kl 10-16, Sö kl 10-16 

Fyrishov (multihallarna), Idrottsgatan 2.  

Arrangör: Knivstamässor 

 

Några museitips som kan vara av intresse för den vykortsintresserade! 

Slöinge i liten skala 24 juni - 30 september 

Årets lilla sommarutställning fortsätter ytterligare två månader på Berte-museet i Slöinge: ”Slöinge i 

liten skala”. Byggnadsantikvarien Malin Clarke har samlat vykort från Slöinge samhälle och museet 

visar upp 70 av dessa. Det är vykort på kända byggnader som kyrkan, stationen och skolan, men även 

mindre kända hus. Utställningen visar även upp ett tjugotal flygbilder där besökarna kan se samhällets 

utveckling från tidig 1900-tal fram till 1970-talet. Varbergsfotografen Matilda Ranch hade en filial i 

Slöinge i början av 1900-talet och finns representerad med några vykort där hon har stått bakom 

kameran. 

http://www.samlavykort.se/
http://www.sff.nu/norrtalje
http://www.sff.nu/norrtalje
http://hemochantik.se/
http://b4.boka-blekinge.se/sv/evenemanget/a1546009/frimarks-_och_vykortsmassa_1546009/detaljer
http://web.comhem.se/sffnorrkoping/peking-inbjudan.htm
http://www.orebroff.se/
http://www.goteborgsvykortsklubb.se/
http://www.knivstamassor.se/
https://www.bertemuseum.se/sv/utstallningar-och-arrangemang/
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91:an på Garnisons- och Luftvärnsmuseet i Halmstad 

Museet förvaltar statens rikssamling av luftvärnskanoner och utlovar en historiskt spännande resa i 

teknisk utveckling, via första och andra världskriget och det efterföljande kalla kriget. 

Museet har också en stor samling originalteckningar från 91: ans skapare, Rudolf Pettersson. Rudolf 

ryckte in som värnpliktig år 1916 vid I 16 i Halmstad. När han senare blev serietecknare använde han 

regementet, befälen och kamraterna som förebilder i arbetet – är du nyfiken på vem som är vem i 91: 

ans värld? Museet har svaren! 

 

Sovjetisk affischkonst på Liljevalchs i Stockholm 12 oktober 2018 – 6 januari 2019  

Vykort och affischer gjordes ofta från samma original och kända affischkonstnärer dyker ofta upp som 

vykortskonstnärer också. Det gör mig mycket nyfiken på höstens stora utställning på Liljevalchs som 

blir en djupdykning i sovjetiskt 20-tal. Från en unik japansk samling visas propaganda- och 

filmaffischer producerade under Lenins och Stalins brutala regimer. De är gjorda av några av tidens 

främsta sovjetiska konstnärer. 

 

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. 

 

Bästa industrisemesterhälsningar 
 

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://www.glvmuseet.se/
http://www.liljevalchs.se/utstallningar/sovjetisk-affischkonst/
http://svenskavykortsforeningen.se/integritetspolicy.html
http://www.facebook.com/Samlavykort
http://www.samlavykort.se/

