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Nyhetsbrev nr 6 juni 2018 ([$Datum])
Hej [$Fornamn]!
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Kommer sommaren att fortsätta?!

En midsommarbild av signaturen J. Gunnarson, Mer om Johan Albert Gunnarson nedan!
Efter en kall inledning på året smäktar nu Sverige under mer än en månads värmebölja vars like inte
tycks ha sett sen före vykortens tid!
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I den länge 30-gradiga värme jag skrivit i känns det som höjden av vykortsaktiviteter är att lägga en
semesterhälsning till vännerna på lådan.
Icke desto mindre är sommaren fylld av möjligheter för vykortssamlaren. Redan avklarad den 9 juni
är Svenska Vykortsföreningens nya samlarmässa i Gysinge. Där valde vi att öppna för ett bredare
utbud. ”Pappersmässa” kallar några denna typ av mässa där säljare med ett utbud av vykort, filateli,
samlarbilder, tidningar och tidskrifter, böcker och så vidare är välkomna. Att den skedde parallellt med
den populära Gysinge Marknad var möjligen bidragande till att vi fick fler besökande än på den
inarbetade Vykortets Dag i mars. Den lär komma tillbaka nästa år!
Traditionella vykorts- och filatelistmässor verkar att ta paus över sommarmånaderna som istället fylls
med allt från Kiviks marknad till en rad antik- och kuriosamässor. Ni hittar några i vår evenemangslista
nedan!
I Kort-nytt 2018 nr 2 som kom i min brevlåda den 23 maj lanserades ytterligare två aktiviteter för våra
föreningsmedlemmar med start 11 augusti:

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
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.
Anmäl dig senast den 1 september till: Benny Kullinger, benny@kullinger.se eller 07305-55 39 50
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Signaturförteckning nr 32 Skandinaviska Kortcentralen
Skandinaviska Kortcentralen, nummer 32 i föreningens litteraturlista av Sten Schüssler är som tidigare
beskrivits på väg att ges ut.
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.
Den som ändå vill ha en papperskopia i färgtryck kan fram till sista juli beställa den med ett mejl till
info@samlavykort.se. Ange Namn, adress, mejl och om du är medlem eller inte samt antal ex.
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! Välkomna med kommentarer, artiklar och annonser till vårt höstnummer som kommer ut i
september.
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.
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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)

Signaturen J. Gunnarson

J. Gunnarson, Kappsegling. Ofrankerat vykort med odelad baksida utan förlagsbeteckning, ca 1902.
Ni som följer föreningens facebook-sida, www.facebook.com/Samlavykort , har kanske redan sett att
jag tror mig identifierat konstnären bakom rubricerade signatur. Som vanligt är jag tacksam för
upplysningar om ni visste bättre eller tidigare!
Johan Albert Gunnarson, artist, står han upptagen som i Sveriges dödbok. Han var vid sin död den 6
juli 1909 38 år, ogift och skriven i Stockholm på Fiskaregatan 9, Katarina församling.
Han föddes den 24 april 1871 i Göteborgs Kristine församling, fadern Sven Johan G. tituleras arbetare
i Sveriges befolkning 1890, Modern Anna Dorotea Olivia Hasselgren är vid Johans födsel 38 år men
ändå tolv år yngre än fadern. Johan har en sex år äldre bror, Carl Gustaf.
Enligt Sveriges befolkning 1890 tituleras den 19 årige Johan som lithografelev, inte ovanligt för
blivande konstnärselever.
Nästa gång jag hittar honom är i artikeln De yngsta i konsten, en elevutställning i Göteborg. Det är
Carl Wilhelmsons elever vid Valand som ställer ut. ”Det är icke ofta man finner betydande konstverk
på en elevutställning – men så är fallet här” skriver signaturen John Hertz. den 23 maj 1902. De flesta
rosorna hamnar dock på Ivar Arosenius vars numera berömda självporträtt och porträtt av kumpanen
Ole Kruse försätter recensenten i trans. Även den danske målaren Kruse får en släng av sleven för de
dekorativa bårder och andra utsmyckningar han försett utställningen med. Carl Kylbergs akvarell
Syndens källa avspisas med ”visar fantasi och dekorativt sinne, men icke stort därutöfver”.
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J. Gunnarson, Friluftslekar ”slungboll”. Ofrankerat vykort med odelad baksida utan förlagsbeteckning,
ca 1902.
Johan Albert får också en svalare behandling. ”En uppenbarligen mycket sträfsam och allvarlig, men
skäligen opersonlig målare är J. Gunnarson, som varken är så helt ung, eller så helt ny som de flesta
av kamraterna.
Kan inte vara säker utan bevarade bilder från utställningen, men nog misstänker jag att vykorten som
är från samma tid, ca 1902, alla kan ha varit med på utställningen. Tre av motiven, Slungboll,
Kappsegling och Släggkastning kan mycket väl vara de tre fälten i”Idrottspannån” nämnd i artikeln.
Utställningen markerar slutet på hans utbildningstid. Härnäst hittar jag en annons i Svenska Dagbladet
som den 5 december samma år förkunnar:
”En ny målareskola i Stockholm
kommer att öppnas i midten af instundande januari månad af artisten John Gunnarsson från
Göteborg. Vid skolan som är afsedd för både manliga och kvinnliga elever, skall hufvudsakligast
förekomma målning efter lefvande modell. Närmare uppgifter lämnas framdeles intresserade genom
annons.”
I Stockholms Adresskalender hittar jag honom 1904. Då är bostaden Gunnarson, J. A., Konstnär, Ö.
Valhallaväg. 27.
Han deltar i Lundautställningen 1907 i den allmänna klassen tillsammans med 33 andra konstnärer.
Flera är vykortsbekanta som Elsa Hammar, Proesdorf, och Hildegard Thorell.
Han dyker upp i notiser om utställningar, bland annat i Hallins Konsthandel på Drottninggatan.
Troligen ägnar han sig mycket åt dekorationsmålning och tycks ha gjort intryck på nationalskalden
August Strindberg. I Strindbergs Brevsamlingar återfinns ett visitkort där skalden lämnat ut sitt
telefonnummer med påpekandet att det inte får lämnas vidare och begär Gunnarsons i retur.
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Johan Albert, eller John som han verkar kalla sig nu gör scendekorationer till Strindbergs teater Intima
Teatern, bland annat till ”Till Damaskus”. Skisserna till scendekorationerna ställs ut i foajén
rapporterar SvD.
1909 tar det plötsligt slut. John har flyttat till ett nybyggt hus på Söder, Fiskaregatan 9. Det här är
knappast någon social nedgradering, huset verkar vara fyllt med hipsters: artist, civilingenjör och
sjökapten är några av titlarna och det skryts med utsikten över Strömmen.
Men 1909 tar det plötsligt slut. I Stockholms-Tidningen den 9 juli är infört:
”Tillkännagives att min son Konstnären John Alb. Gunnarson afled stilla Tisdagen den 6 Juli kl. 7.15
e.m. i en ålder af 38 år, djupt sörjd af mig, broder, släktingar, vänner och kamrater. Gustaf Anna
Gunnarson
De tretton vykortsmotiv jag hittills sett av signaturen finns flera utgivna av både Paul Heckscher och
utan förlag angivet med betydande färgvariationer på de jag sett med olika förlagsangivelser.
Det som griper mig mest är ett av tre sångillustrationer, ”Sven i Rosengård”.

Sven i Rosengård. Illustration till medeltida ballad signerad J. Gunnarson. Oskrivet vykort utan förlag
med odelad adressida ca 1902.
Den idylliska titeln till trots, utvecklar sig balladen - känd över hela norden sedan medeltiden - mörkt.
Efter ett inledande sammanträffande mellan Sven och modern utspinner sig ett samtal där ett
fruktansvärt dåd kryper fram följt av omkvädet ”I vänten mig sent eller aldrig” som successivt
utvecklas i en thriller med nattsvart slut. På kortet skrivs en av de sista verserna när modern förstått
att Sven har mördat sin bror och är på väg att fly från landet och aldrig kan komma tillbaka.
En ung Sven-Bertil Taube sjunger en version av visan på Youtube i en inspelning från 1954.
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En midsommarhälsning från Axvall

Från Axvalla hed. Majstången reses. Ofrankerat och oskrivet vykort utgivet av Otto Sellmans förlag,
Axvall.
Axevalla hed är ett hedlandskap mellan Husgärdessjön och samhället Axvall i Skärvs socken i Skara
kommun, Västergötland.
Heden användes som tillfällig övningsplats för Skaraborgs regemente första gången 1696 och från
1725 som regementets ständiga övningsplats. År 1913 flyttade Skaraborgarna in till Skövde. Även
Västgöta regemente övade på heden tills de 1916 flyttade till Vänersborg vilket antyder att det
odaterade kortet är från före detta år.

Retsamma vykort
En duns i brevlådan är kanske inte alla gånger
välkommen.
Till signaturen ”Hemsitterska” gav Svenska
Dagbladets Marginalen-redaktion vidstående
råd som den här redaktionen varmt anbefaller
även till våra läsare nu när semestertider står
för dörren!
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Aktuella mässor och aktiviteter
Visar aktiviteter de närmaste två månaderna, för längre perspektiv se evenemangstips

Juni 23- Antik- och
24 samlarmässa,
Rättvik

Juli

Lör kl 11-16, Sön kl 10-15, Rättviksparken
Arrangör: Mäss-Card

1

Antik- &
kl 09 - 16, Åmmeberg, nära Askersund
Kuriosamarknad i Arrangör: Askersunds Auktionskammare HB
Åmmeberg
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Storloppis i Nora

kl 9-17. Under Noradagarna 2018 anordnas Storloppis på
torget
Arrangör: Köpmannaföreningen i Nora.

22 Antik- och
kl 8-16. Hembygdsparken Degeberga.
samlarmarknad i Arrangör: Gärds Härads Hembygdsförening
Degeberga i
Skåne (utomhus)
26 Östhammar.
Antik- och
samlarmässa

kl 10-16
Ishallen, vid infarten (bakom Willys).
Arrangörer Korrens Kuriosa och Östhammars Sportklubb.

26- Antikmässan i
29 Helsingborg

Helsingborg Arena
Mellersta Stenbocksgatan 14, Helsingborg
Arrangör: Numera Mässor AB

29 Samlarmässa i
Värmlands
Nysäter

Kl 9-17. Traditionell samlarmässa vid de gamla bodarna i
Värmlands Nysäter från 1600-talet
Arrangör: Samlarklubben Olof Trätälja

Aug 4

Samlarmarknad i
Askersund

kl 09 - 18
Hamnen, Askersund
Arrangör: Askersunds Auktionskammare HB

10- Antik- och
11 samlarmässa

Fre kl 14-18, Lör kl 9-16
Ransäters Hembygdsgård
Arrangör: Hembygdsföreningen i Ransäter

11 Svenska
Vykortsföreningen
Medlemsträff i
Eksjö

Lö kl 13 - ?
Eksjö museum Österlånggatan 31.
Vi besöker utställning om Adina Sand och Albert Engström
samt träffar Eksjö Filatelistklubb.
Anmälan senast 1 aug till Benny Kullinger
Arrangemang: Svenska Vykortsföreningen och Eksjö
Filatelistklubb

24- Eksjö Stadsfest
25 Eksjö stadsfest är
både
musikfestival med
bla Sven-Rolandz,
Lena Philipson
och Uno
Svenningson,

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
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marknad med
festivalområdet pirs 20 kr + porto. För beställning
knallar och
niclas.malmborg@outlook.com eller 070 - 14 50 763.
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.
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- Malmex 2018,
Malmö. Fre kl 11-18, Lö kl 10-17, Sö kl 10-15
2/9 regional och
Malmömässan, Mässgatan 6 (Hyllie).
nationell frimärks- Arrangör Malmö Filatelistförening.
och
vykortsutställning,
Ett annat sommartips är Ljungbergsmuseet i Ljungby!
Museets sommarutställning visar den svenskfödde konstnären Gunnar Widforss (1879 – 1934), länge
bortglömd i Sverige men desto större i USA där hans speciella insats var att avbilda Grand Canyon och
de indianstammar som fortfarande fanns där. Som erkänsla finns nu till och med en bergstopp, the
Widforss Point, uppkallad efter honom.
Hur många vykort de visar efter konstnären vet jag inte, men det finns några Stockholmsmotiv
utgivna av Axel Eliasson ca 1916, och en rad amerikanska, utgivna av restaurangkedjan Fred Harvey
för att promota turismen. Och där ligger nog Ollers fjällmotiv åt STF i lä!
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Vykort signerat Gunnar Widforss över Colorado River, ca 1930-tal.

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 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 midsommarhälsningar
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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