Svenska Vykortsföreningens Nyhetsbrev
Nyhetsbrev nr 9 september 2018 ([$Datum])
Hej [$Fornamn]!
Välkommen till nyheter och vykortsbulletiner från Svenska Vykortsföreningen!
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Dags att ta konsekvensen av våra val!
Från medlemsmötet i Eksjö den 11 augusti
Kort-nytt nr 3/2018
Mera om Edvard Forsströms vykortsserie från 1901
Rätta sättet att annonsera efter medlemmar!
Aktuella mässor och aktiviteter
Om nyhetsbrevet … och det där med GDPR

Dags att ta konsekvensen av våra val!

Sommarens bränder och klimathot i MP valreklam? Nej, Sveriges Nationella Ungdomsförbund 1928(?).
Vart försvann sommaren? Från lättjefull semester där all verksamhetslusta försvann i sommarhettan
till intensiv verksamhet som nu fört oss förbi valet och in vad som lovar att bli en lång och osäker
regeringsbildningsperiod. Man skulle kunna tro att ovanstående vykort är en bild frammanad av
sommarens bränder och hot om klimatkatastrofer, rop främst höjda från vänsterkanten
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Men det är förstås ett vykort från Sveriges Nationella Ungdomsförbund som bildades 1915 och länge
utgjorde Arvid Lindmans Allmänna Valmansförbunds ungdomsförbund innan de några år in på 30-talet
klippte kopplingen till AVF och blev en rent högerextrem organisation.
Vid det så kallade kosackvalet 1928 lät SNU tillverka 6 affischer med skräckinjagande kosackmotiv,
flera målade av vykortstecknaren Gunnar Widholm, som fick stor inverkan på valet där
socialdemokraterna tappade majoriteten i andrakammaren.
De som är mer intresserade av vykort än politik i verkligheten kan glädja sig åt att nu har
föreningarna börjat sitt höstprogram och mässäsongen gått igång på allvar.
Själva räknar vi med att medverka med bord på Frivy-mässan i Huskvarna den 30 september och
därefter ordna vår egen mässa i Valbo den 6 oktober.

Från medlemsmötet i Eksjö 11 augusti:

Några av oss hade stämt möte
innan för lunch. ”Vi parkerar på
torget och syns framför kyrkan”
hade vi kommit överens om, och
utgick från det här
Pressbyråkortet!

Ett kungligt mottagande i Eksjö!
Två orkestrar och en trupp
livhusarer gjorde att den tilltänkta
mötesplatsen såg ut så här!
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Eksjö Filatelistklubb ordnade ett kungligt mottagande för oss när vi besökte staden på klubbens
inbjudan – även om man inte räknar vaktparaden som nog inte var enbart för vår skull.
Stort tack till Björn Waxegård, Niclas Malmborg och alla ni andra i Eksjö filatelistklubb som ordnade en
fantastisk dag för oss besökare från Svenska Vykortsföreningen den 11 Augusti!
Programmet inleddes med besök på Historiskt Centrum med två utställningar om Adina Sand, född i
Eksjö, och Titanic (!)
Verksamhetschefen Jan Skär hälsade oss välkomna till Historiskt Centrum en imponerande lokalt
förankrad ideell förening som lyckas finansiera och genomföra en imponerande lokalhistorisk
forskningsverksamhet.
"Vi på Historiskt centrum arbetar dagligen med att samla in, bearbeta och tillgängliggöra historia.
Det gör vi genom bland annat historisk forskning, digitalisering, släktforskning och att sammanställa
utställningsproduktioner. Vi gör även tidskriften HISTORISK VISION. Som del i att göra historia
tillgänglig för alla bistår vi självklart med hjälp ifall någon önskar göra egen forskning."
Därefter hembygdsmuseet Fornminnesgården med postdiligens och 100 år gammal cykel och
motorcykeltillverkning
Nästa punkt var åter till museet och guidning genom den stora Albert Engström-utställningen.

Vi avslutade ett fullmatat program med fika och samkväm i den Filatelistklubbens lokal!

3

Kort-nytt nr 3/2018

Den 10 september lämnas Kort-nytt nr 3 in till tryck.
Kort-nytt 2018 nr 3 bör därmed hamna i medlemmarnas brevlådor om ca en vecka.
Min krönika avhandlar 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 – samma fenomen kallades då ”hvit
slafhandel”.
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)
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Mer om Edvard Forsströms vykortsserie från 1901.

Från Operaterassen: hr Nordqvist, hr Ödmann, fru Ljungstedt, hr Strindberg med fru, hr Daniel
Fallström m. fl.
Edvard Forsström gav i november 1901 ut en serie bestående av 10 Stockholmsbilder i akvarelltryck
på Axel Eliassons förlag. Med mycket eleganta teckningar av kända Stockholmsmiljöer och personligheter, tryckta i hög kvalitet är det inte undra på att serien intresserat vykortssamlarna, vare
sig intresset främst varit Stockholm, kändisar eller den välkända tecknaren.
Sålunda publicerades en förteckning över serien i den saligen avsomnade samlartidningen Triumf på
80-talet, och år 2002 i Upplands Vykortsförenings signaturförteckning nummer 22.
De 10 numrerade vykorten i serien är
alltså väl kända, men när jag bläddrade i
gamla tidningar hittade jag en recension i
Svenska Dagbladet den 10 november
1901, följt av en annons om att serien gick
att köpa i pappers- och boklådor dagen
därpå.
I recensionen presenterades personerna
på flera av bilderna, och till min
förtjusning angavs dessa delvis att vara
andra personer än i de senare
förteckningarna. Om 80 respektive 100 års
forskning har givit en sannare tolkning av
vykorten än den samtida journalistens överlåter jag till läsaren att avgöra!
På vykortet från Operaterassen identifieras Överhovkapellmästare Conrad Nordqvist, Operasångaren
Arvid Ödmann, primadonnan och operasångerskan Mathilda Ljungstedt, författaren mm Daniel
Fallström, nationalskalden August Strindberg och hans för året nya fru Harriet Bosse. Då alla utom
Harriet Bosse är kända för sina mustascher är det inte helt lätt att sätta etiketter på bilden men min
lösning är enligt ovan.
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Prins Carl och Prinsessan Ingeborg samspråkar med Generalen, greve ”Sven i Helvete” Lagerberg.
Om personerna och platsen på bilden ovan verkar det inte råda någon förvirring! Prins Carl är förstås
Oscar II:s son, bror till Gustaf, Oscar och Eugen. Här syns han med sin hustru framför statyn av Karl
XIII, en annan yngre bror till monarken som till skillnad mot prins Carl faktiskt fick överta tronen. Den
de samspråkar med i Kungsträdgården är General Sven Lagerberg, Oscar II:s stabschef när han
tillträdde tronen 1872, och innehavare av en rad tunga militära poster, bland annat överkommendant
för Stockholm, en post han hade kvar till sin död fyra år efter vykortets tillkomst. Han anses också
varit Oscar II:s förtrogne och tillskriven många historier som den när kung Chulalonkorn av Siam
besökte Sverige 1897 och överlämnade en elefant till Skansens djurpark som present!
En sådan gåva krävde en svarsgåva. Oscar II frågade sin adjutant Sven Lagerberg om lämpligt
förslag. Gåvan fick inte vara för futtig, men inte heller för värdefull, menade kungen. Generalen ska
ha svarat: ”Ge honom Norge.”
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Att det är Konungen som sitter i vagnen – förstås Oscar II – tar ingen fel på men i 2002 års
signaturförteckning anses det att det är General Lagerberg även på detta kort. År 1901 menade SvD
att det är Överhovjägmästare Ancarcrona. Victor Ankarcrona var sedan 1889 också ståthålllare vid
Stockholms slott i en karriär som redan 1846-48 tagit honom till Dansk-Tyska kriget som
sekundlöjtnant på linjeskeppet Skjold.
I bakgrunden Grand Hotel som ännu har kvar sina tinnar.

Rätta sättet att annonsera efter medlemmar

En metod värd att ta till heders? SvD 18 september 1903.
Svårt att få in ungdomar i föreningarna? 1903 verkade den här metoden fungera som ett sätt att göra
vykortssamlare av undomen – dags att pröva igen?

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

2018

MÄSSA

ÖPPETTIDER, ARRANGÖR

30

Frivy 2018, frimärks- och vykortsmässa

Huskvarna. kl 10-16
Huskvarna Folkets Park
Arrangör Jönköpings Posthistoriska
Förening.

30

Uppsala Collectors Market

Kl 10-15
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Drabantenhuset, Bangårdsgatan 13,
Uppsala
Arrangör Samlarförbundet
Nordstjärnan
Okt
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Valbo (nära Gävle). Vykortsmässa

kl 10-15
Äldreboendet Furugården, Groths väg
3.
Arrangör: Svenska Vykortsföreningen.
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Norrtälje. Frimärks- & vykortsmässa,

kl 10-14
Folkets Hus, Galles gränd
Arrangörer: Norrtälje Frimärksklubb
och Norrorts Frimärksförening
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Vykortsbörsen

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

10

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

Ons kl 19-22
PRO:s lokal Träffpunkten,
Runstensvägen 38, Haninge
Arrangör: Södertörns VykortsFörening
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Solna (Stockholm). Antikdagen 2018. Antikoch Samlarmarknad

kl 11-16
Solnahallen, Ankdammsgatan 46, Tbana Solna Centrum, Tvärbanan Solna
Centrum.
Arrangör: Hem & Antik
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Frimärks- och vykortsmässa i
Karlshamn/Asarum

kl 10–15 Asarums fritidsgård, Asarum.
Arrangör: Karlshamns Filatelistförening
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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!
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Odensbacken. Mälardalsträff med frimärken
och vykort

kl 10-15
Vid väg 52, 27 km sydöst om Örebro.
Arrangör: Örebro Filatelistförening
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Göteborg. Vykortsmässa (även brev och
frimärken),

kl 10-15
Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12,
nära Stena Lines Tysklandsterminal
Arrangör Göteborgs Vykortsklubb.

27- Antikmässa i Uppsala
28

Nov

3

kl 10-16, Sö kl 10-16
Fyrishov (multihallarna), Idrottsgatan
2.
Arrangör: Knivstamässor

Forssa (Finland). Samlarträff med frimärken kl 9-15
och vykort mm.
Järjestöjentalo, Kuhalankatu 17
Arrangör: Forssan Filatelisterho ry.
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Vykortsbörsen

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

7

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

Ons kl 19-22
PRO:s lokal Träffpunkten,
Runstensvägen 38, Haninge
Arrangör: Södertörns VykortsFörening

11? datum ej bekräftat Solna, (Stockholm).
Vykortsmässa

kl 10-16
Skytteholmsskolans matsal,
Ankdammsgatan (14-16), 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 vår
hemsida.
Arrangör Nova Frimärken.
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kl 10–14 Oldsbergs Arena, Eksjö
Arrangör: Eksjö filatelistklubb

Samlarmässa i Eksjö, Försäljning av olika
sorters pappersvaror allt från frimärken till
samlarbilder samt mycket mera.

24? datum ej bekräftat, Solna (Stockholm).
Hjulmarknaden, med transporthistoria,
antikhobby mm.

kl 11-16
Solnahallen, Ankdammsgatan 46, Tbana Solna Centrum, Tvärbanan Solna
Centrum.
Arrangör Föreningen Hjulmarknaden.

Några museitips som kan vara av intresse för den vykortsintresserade!
Transit 1914 – 1918 på Postmuseum har vi gjort reklam för förut. Utställningen pågår till och med
januari 2019.
” När första världskriget bryter ut i juli 1914 får Sverige rollen som transitland mellan öst och väst.
Oräkneliga miljoner brev och paket utväxlas i den lilla staden Haparanda under de fyra år som kriget
pågår. Sverige är även transitland för krigsfångepost mellan Tyskland-Ryssland och Tyskland-Japan.
I utställningen får besökaren följa tre personer. Det är fotografen Mia Green, postexpeditörerna Sixten
Törnebladh och Konrad Johnsson. Mia Green är 44 år och etablerad fotograf i Haparanda med omnejd
vid krigsutbrottet. Hon följer engagerat händelseutvecklingen med sin kamera och dokumenterar
krigets konsekvenser för Haparanda och hela världen.”
Under oktober ordnar museet en föredragsserie
10 okt Ons 17:30
17 okt Ons 17:30
24 okt Ons 17:30

Bonusmaterial - Transit föredragsserie
Mia Green (1870–1949) - Transit föredragsserie
Skumraskaffärer - Transit föreläsningsserie
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Ett av Mia Greens många vykort från 1914 – 1918 när Haparandas transittrafik pågick
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
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Svenska vykortsföreningens Facebook-sida www.Facebook.com/Samlavykort
Hemsida: www.samlavykort.se

Svenska Vykortsföreningen
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