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Ett november fyllt av jubileer

30 november är det 300 år sen skottet vid Fredrikshald – reliefkort skickat 24 januari 1900
För den historieintresserade – och vilken vykortssamlare är inte det – är november fyllt av jubileer.

1

1 november 1968 – Jules Sylvain, svensk kompositör, manusförfattare och musiker gick bort, den ena
stiftaren av vykortsförlaget KC-förlaget. Hans kompanjon, Nils Gustaf Granath, gick bort redan 1937.
9 november 1968 ”Jazz på svenska”-pianisten Jan Johansson omkommer i en bilolycka.
11 november 100-årsjubileet av vapenstilleståndet efter första världskriget. Under november blir
Polen, Lettland, Ungern självständiga och Österrike och Tyskland omvandlas till republiker.
20 november 1918 25 personer omkommer när ångbåten Per Brahe förliser på Vättern, däribland 36årige svenske konstnären John Bauer med familj.
30 november blir det 300 år sen Karl XII mötte sitt öde vid Fredrikshald – och jämnt 150 år sen Johan
Peter Molins staty av densamme avtäcktes på dödsdagen i Kungsträdgården.
Om vi istället tittar framåt så står nu vykortsaktiviteterna som spön i backarna, innevarande helg 1011 november, bjuder på både Svenska Vykortsföreningens Novemberträff och Nova Frimärkes
Solnamässa. Nästa helg ordnar Eksjö Filatelistklubb samlarmässa i Eksjö följt av hjulmarknaden i i
Solna veckan därpå! Se evenemangslistan nedan eller på vår hemsida www.samlavykort.se.
Arne Sandström har tillsammans med Anders Sloma arbetat vidare med sina i Kort-nytt publicerade
Disney historik och kommit ut med 48 välmatade A4-sidor på eget förlag.

Författarparet har lagt ner ett fantastiskt arbete att katalogisera och avbilda alla de Disney-kort man
brukar se skymta förbi – ibland till priser på tusenlappar för ett kort, som tex det svartvita Greta
Garbo-kortet ur ”Musses galapremiär” från mitten av trettiotalet.
Utöver katalogarian över alla vykort finns massor av information över alla aktörer och mellanhänder
som Robert Hartman, Stockholms Dagblad och Musse Pigg kamraterna, Sago-Konst och alla de andra.
Skriften kan (i mån av tillgång, 110 tryckta i första omgången) beställas direkt av Arne Sandström.
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Per Brahes undergång 20 november 1918

S/S Per Brahe i lyckligare dagar med folk och inte symaskiner staplade på däck
Till skillnad mot Titanics undergång 6 år tidigare handlade Per Brahe-katastrofen inte om en
premiärtur med världens modernaste och mest osänkbara skepp. Per Brahe var beprövat.
Byggt 1857 vid Motala varv med premiärtur 1858 hade skeppet alltså gått i 60 år över mer eller
mindre samma vatten. Det var ju också just detta som fick tre av dödsoffren, John, Esther och sonen
Bengt ”Putte” Bauer, att välja båtresan framför det året innan nyanlagda järnvägsspåret förbi Getå
som 1 oktober 1918 hade rasat utför Bråvikens brant med 43 omkomna som resultat.
Skeppet gjorde veckoturer mellan Stockholm och Jönköping. Normalt avgick skeppet från Jönköping kl
19 på tisdag kväll och anlöpte Riddarholmen på torsdag middag. Under fredag och lördag vilar man
och lastar innan avgång mot Jönköping vid sextiden på lördagskvällen. På måndag morgon är man
åter i Jönköping och kan börja lasta för nästa tur. Från december tills kanalen blir isfri övervintrar
skeppet i Jönköping.
Tisdag kväll kl 19 den 19 november lämnar Per Brahe Jönköping under kapten Boija, redan lastad
med fyra ton plogdelar, från Husqvarna symaskiner, radiatorer och spisar. Ett tiotal större fruktfat
med äppelmos på däck begränsar passagerarnas möjlighet att komma ut på däck. Totalt blir skeppet
lastat med 34 ton i lastrummen och 47 ton på däck – intet är surrat men vattnet är lugnt.
Men efter att Gränna anlöpts och mera last och passagerare tagits ombord blåste det hastigt upp till
storm. Skeppet som hade slagsida när det avgick från Gränna hamn tuffade vidare mot nästa anhalt,
Hästholmen vid Omberg, med planerad ankomst ettiden på natten.
Dit anländer aldrig skeppet. Bara en dryg kilometer innan hamnen har kapten Boija börjat gira för att
påbörja inseglingen. Vågorna slår över babordssidan och får fruktmosfaten att kana mot räcket som
knäcks och stora delar av däckslasten spolas över bord. Slagsida uppstår när motvikten i fören
försvinner och aktern pressas ner under vattnet. Med aktern före sjunker fartyget med besättning och
passagerare, totalt 24 personer till 32 meters djup.
Den största fartygsolyckan i fredstid i Sverige innan Estonia-katastrofen var ett faktum.
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Per Brahe syns för första gången över ytan kl 13 den 12 augusti 1922.
Trots att djupet ansågs stort för dykare hittades vraket redan den 26 november med hjälp av
draggningar. Den 6–8 december genomförs dykningar på rederiets uppdrag.
Flera försök att lyfta skeppet görs men lyckas inte. Men 1922 har andelsbolaget Per Brahe u.p.a.
övertagit uppdraget och skeppet och lyckas med hjälp av galeaserna Don Carlos och Carl Gustaf lyfta
ångaren över ytan. Bärgningen är ett enormt spektakel. Extratåg och specialchartrade ”lustresor” med
Trafik, Victor Rydberg och övriga tillgängliga skepp tar stora människomassor att bevista företaget.
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Per Brahe bärgas och repareras hjälpligt. Ångmotorn befinns vara i utmärkt skick och snart förs
ångaren runt på en makaber uppvisningsturné vars syfte var att få in ytterligare medel för att täcka
bärgningskostnaderna och att finansiera reparationer. Efter besök i Jönköping, Gränna, Hjo, Karlsborg,
Vadstena och Motala gick hon vidare till Linköping, Norrköping, Söderköping och Stockholm innan hon
återvände till Hästholmen.
Fartyget var slutligen renoverat den 31 maj 1924, döptes till Östergyllen och sattes i trafik på linjen
Jönköping-Askersund-Norrköping-Stockholm. 1927 såldes företaget vidare och döptes om till Kallerö
och sattes i trafik på linjen Stockholm-Östhammar-Hallstavik-Arholma, 1928 såldes fartyget till ett
partrederi i Stockholm, döptes om till Ostkusten och sattes i trafik på linjen Stockholm-NyköpingNorrköping.
År 1929 såldes fartyget igen till Mariehamn. Fartyget döptes om till Åland II och sattes i trafik mellan
Åbo och Mariehamn. Här blev hon uppskattad. Först år 1959 såldes fartyget för upphuggning. Hon
hade då under mer än 20 år varit Finlands äldsta ångfartyg.
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Kort-nytt nr 3 & 4/2018

Den 22 september landade Kort-nytt nr 3 i min brevlåda!
Manusstopp Kort-nytt 2018 nr 4 den 1 november har passerat och vår redaktör Benny Kullingers
möda att smida bidragen till ett minnesvärt nummer i början av december pågår.
Mitt bidrag, krönikan, handlar om vykortssamlande genom tiderna med en liten jultvist mot slutet.
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 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 8885 BIC: NDEASESS (eller till PG-numret ovan om ni har svenskt
bankkonto)
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Collection des Cent – de hundras samling

Collection des Cent. – E. G. Paris – LELÉE 20
Vid sekelskiftet 1900, under brinnande vykortsraseri, uppkom idén att med ett upprop riktat till alla
konstnärer få in bidrag till en tävling att skapa de 100 vackraste vykorten som skulle koras av en
kompetent jury. Organisatören var Émile Greningaire associerad med både Cartophile Club och Socité
des amis de la carte postale, några av de första franska vykortsföreningarna. Émile Gréningaire
(1859–1908) var en Parisisk akvarellist och illustratör som specialiserade sig på lyxupplagor med
kolorerade bilder.
Ursprungligen planerades serien att ges ut som 10 kuvert med ett kuvert var 14 dag tills de 100
vykorten var presenterade. Bara 9 kuvert kom ut, det sista maj 1903, men det gjordes bonuskort till
de olika kuverten som fick totala antalet identifierade kort att nästan nå upp till målet – 98 kort finns
identifierade.
Redan från första kuvertet släpptes bonuskort som inte fanns förtecknade i kuvertens
innehållsförteckningar, oftast av erotisk karaktär. Det anses att dessa inte rutinmässigt levererades
med kuverten utan såldes under disk eller följde med stamkunders inköp.
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Collection des Cent. E.G. Paris. – STEINLEN
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Korten tillhör fortfarande de mest eftertraktade på franska vykortsmarknaden. Det går visserligen att
hitta många av korten som original eller Neudins limiterade nyutgåva från 1977, men originalutgåvan
kan kosta 100-tals Euro per styck.
På bildsidan av korten står Collection des Cent, E. G. Paris, konstnärsnamn/signatur samt numret på
kortet.
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Collection des Cent. E.G. Paris. – SEM
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Några ord om konstnärerna bakom vykortsexemplen ur serien:
Léopold Lelée, signaturen Lelée, född 13 december 1872 i Chemazé (Mayenne) död 26 juni 1947 i
Arles, var en fransk målare och illustratör.
Léopold Lélée fick en klassisk konstnärsutbildning krönt med konsthögskola i Paris. Han kom att
arbeta mycket som illustratör och dekorationsmålare inspirerad av Art Noveau. Enligt franska
Wikipedia skall han ha tecknat över 3000 vykort varav ett kom med i Collection des Cent. Letar man
på Delcampe/eBay hittar man fantastiska assymetriska art noveau-ramar omkring kvinnor i
blomknoppar eller scener ur evangelierna.
Théophile Alexandre Steinlen, signaturen Steinlen, född den 10 november 1859, död den 13
december 1923), var en schweiziskfödd fransk Art Nouveau-målare och tecknare känd för sina
japanskt-inspirerade konstaffischer – speciellt hans Chat Noir-affischer med den ikoniska svarta
katten. Bosatt i Paris från 1882, blev han känd tecknare i landets skämttidningar, en av grundarna av
Le Journal des Humoristes (1898) och illustrerade ett flertal böcker. Som vykortstecknare hittar man
hans illustrationer till kabaretsångaren Aristide Bruantes sånger, ofta med motiv från gatulivet i
Montmartre. Under senare år hamnade hans sympatier allt mer till vänster något som syns på
svartvita vykort med socialt engagerande motiv.
Georges Goursat, signaturen SEM, född 22 november 1863 i Périgueux och död 1934 i Paris, var
affischdesigner, karikatyrtecknare, social krönikör, illustratör och författare.
Letar man efter hans vykort hittar man skämtkort, militärer i uniform, gärna kavallerister, satiriska
politik- och militärkort – inte utpräglat art noveau som Lelée.
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Verldsrekordet i petitskrift eröfrat av en Göteborgare

Den nya sporten petitskrift – ett sätt att minimera kostnaden per ord?.
Göteborgs Aftonblad publicerade den 25 augusti 1892 att de just erhållit ett brefkort av en
världsrekordhållare! Med över 16 000 ord på brefkortet måste detta ha betytt en betydande
portoförlust för Postverket jämfört med normalkortets 10-100 ord? Har ni sett något liknande?
Värsta brevkortet i min ägo, skickat mellan sönerna till skulptören och konstakademidirektören
Theodor Lundberg, från faderns bostad i Sergels ateljé (av vilket numera bara namnet Sergelgatan
återstår) till Anders Zorn i Mora som andra sonen besökte.
Brevkortsbaksidan är fylld med tättskrivna bokstäver, uppskattningsvis 300 ord – en bit kvar att vinna
rekordet!

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

2018
Nov
3
3

MÄSSA
Forssa (Finland).
Samlarträff med frimärken
och vykort mm.
Kista (Stockholm). Sveriges
största inomhusloppis med
680 platser,

4

Vykortsbörsen

7

Södertörns Vykortsförening,
stående punkt Köp/sälj och
prata om vykort, emellanåt
föredrag och
årsmötesförhandlingar.
Även icke-medlemmar
välkomna
Novemberträffen,
medlemsmöte för Svenska
Vykortsföreningen.
Föredrag, förtäring,
vykortsbyte/sälj/köp
Anmälan senast 3 november
till Benny Kullinger, Nya
medlemmar välkomna!
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ÖPPETTIDER, ARRANGÖR
kl 9-15
Järjestöjentalo, Kuhalankatu 17
Arrangör: Forssan Filatelisterho ry.
kl 11-17
Kistamässan (Pendeltåg till Helenelund, T-bana till
Kista eller med bil).
Arrangö:r Jetsons
Kl 12-15 Café Gränden, Fatburs Kvarngata 4B, vid
Södra Station Stockholm
Ons kl 19-22
PRO:s lokal Träffpunkten, Runstensvägen 38,
Haninge
Arrangör: Södertörns VykortsFörening

Kl. 13-17
Höganäsgatan 6B, Uppsala
Arrangör: Svenska Vykortsföreningen
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11

Solna, (Stockholm).
Vykortsmässa

17

Samlarmässa i Eksjö,
Försäljning av olika sorters
pappersvaror allt från
frimärken till samlarbilder
samt mycket mera.
Solna (Stockholm).
Hjulmarknaden, med
transporthistoria,
antikhobby mm.

24

Dec

2

Vykortsbörsen

5

Södertörns Vykortsförening,
stående punkt Köp/sälj och
prata om vykort, emellanåt
föredrag och
årsmötesförhandlingar.
Även icke-medlemmar
välkomna
Karlstad. Antik- och
samlarmässa.

26
27
2019
Jan
6
Feb

kl 10-16
Skytteholmsskolans matsal, Ankdammsgatan (1416), T-bana Solna Centrum,
följ skyltning mot Solnahallen, och efter att ha
gått under en större väg, skylt mot
Skytteholmsskolan.
Matsalen är i den byggnad som ligger närmast
parken, men med ingång från uppsidan.
Alternativt ta Tvärbanan till Solna Centrum. Se
även kartskiss på Novas hemsida.
Arrangör Nova Frimärken.
kl 10–14 Oldsbergs Arena, Eksjö
Arrangör: Eksjö filatelistklubb

kl 11-16
Solnahallen, Ankdammsgatan 46, T-bana Solna
Centrum, Tvärbanan Solna Centrum.
Arrangör Föreningen Hjulmarknaden.
Kl 12-15 Café Gränden, Fatburs Kvarngata 4B, vid
Södra Station Stockholm
Ons kl 19-22
PRO:s lokal Träffpunkten, Runstensvägen 38,
Haninge
Arrangör: Södertörns VykortsFörening

On kl 11-16 (floor-right kl 10-11), To kl 10-16
Tingvallahallarna (HAIK Arena).
Arrangör: Mäss-Card.

Vykortsbörsen

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

2

Göteborg. Frimärksmässa
med frimärken, brev och
vykort

2-3

Antik- och samlarmässa,
Uppsala

3

Vykortsbörsen
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Haninge (Stockholm).
Södertörns vykorts- &
frimärkmässa

23

Torshälla. Mälardalsträff
med frimärken och vykort

kl 10-15
Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, nära Stena
Lines Tysklandsterminal
Arrangör Eva och Göran Fredrikson.
Lö kl 10-16, Sö kl 10-16
Fyrishov (multihallarna), Idrottsgatan 2. Arrangör
Knivstamässor.
Kl 12-15 Café Gränden, Fatburs Kvarngata 4B, vid
Södra Station Stockholm
kl 10-16
Runstensskolan, Runstensvägen 9. Pendeltåg till
Handens station.
Arrangör: Södertörns Vykortsförening.
kl 10-15
Gökstensskolan, Gökstensgatan, avfarterna 130
eller 131 från E20 mot Torshälla.
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Arrangörer Eskilstuna Vykortsförening och
Torshälla Frimärksklubb.
Några museitips som kan vara av intresse för den vykortsintresserade!
Jenny Nyström-utställning är nu öppen på Sven-Harrys konstmuseum i Vasaparken i Stockholm.
Pågår 26 oktober - 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).

Jenny Nyströms jullunch Nu börjar jullunch-säsongen, för vykortssamlare verkar Kalmar Läns
museum ha ordnat en ovanligt tilltalande! Mellan 26 november och 22 december serveras Jenny
Nyströms jullunchbuffé med anor från det svenska smörgåsbordet alla dagar i veckan. I buffén
ingår kaffe på maten och hembakad julkaka! Dessutom erbjuds 15 minuters guidning om Jenny
Nyström, ”modern” till den moderna tomten i museets samlingar.

Transit 1914 – 1918 på Postmuseum har vi gjort reklam för förut. Utställningen pågår till och med
januari 2019.
För vykortssamlare är nog fotografen Mia Green, en av centralfigurerna på utställningen, höjdpunkten,
men det finns fler.
I slutet på månaden, 30 november, öppnar Postmuseum också Postal Art, En utställning med
konstverk på temat: post/brev/paket/kommunikation

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.
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.
Norske postkort - nytt praktverk med 400 sidor om norska vykortskonstnärer, ett gediget och
mycket genomarbetat verk med 385 norska vykortssignaturer, var och en beskriven med signatur,
kort biografi, exempel på vykort, förlag och kommentar om antal kort. Författare är Nutta Haraldsen.
Boken kan köpas till exempel här.
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
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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!

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 hösthälsningar
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
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