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Höstens program
Som vanligt har vi ett späckat
program framför oss. Hösten är
fylld

med

aktiviteter

för

oss

medlemmar och vi får även besök
den här hösten.
Uppsala Vykortsförening besöker oss söndagen den 2 september. På programmet står en rund-

Vykortsmässan 2012
Lördagen den 25 februari hölls

vandring i centrala Eskilstuna.
Men vi inleder med lite kaffe med

föreningens 8:e vykortsmässa.

dopp i någon lämplig lokal som vi

Några nya säljare hade anmält

ber att få återkomma om. Håll utkik

sitt intresse för vårens mässa som

efter annons under FöreningsNytt i

den här gången hölls i Vilsta

Eskilstuna-Kuriren

Sporthotell. Något som visade sig

och

på

hemsidan. Du som önskar vara
med på denna aktivitet behöver

vara en lyckad satsning.
Under dagen besöktes mässan
av ca 300 personer. Säljarna var

inte anmäla dig i förväg.

nöjda och det verkade besökarna
också vara.
Som vanligt letade besökarna
olika motiv och några hade vykort
med sig för värdering.
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serveringen

Gallerian nästan hela
mars månad
Pettersson

och

Folke

Johansson upp en utställning om 4
skärmar inne i Gallerian. De satte
upp 8 skivor med 4 förstorade

stod,

om

man

kommer från Rademachergatan,
efter Hemköp på vänster sida i
utrymme

Kungsgatan,

Totalt hade 35 skivor med 4
bilder på varje skiva satts upp tidigt
på morgonen på de skärmar som
körts dit.
Varje bild, som var uppförstorad
till A4-format, var nu lätta att

vykort på varje.
Skärmarna

mot

mellan kl. 10-16.

Tisdagen den 6 mars 2012 satte
Lennart

Nr 2-2012

innan

tobaksaffären.

Fredagen den 16 mars byttes

beskåda för de som ville titta.
Redan under uppbyggnaden av
utställningen, kom intresserade och
ville börja studera vykorten.
Till denna dag hade även 4
bildspel tagits fram över Eskilstuna,

bilderna mot nya.

som

presenterades

på

en

dataskärm.
Gunvie

och

Erik

tillsammans

med

Vieweg
Lennart

Pettersson fick många frågor om
vykorten och många igenkännande
kommentarer gjordes bland de över
300 personer som under dessa

Mera Gallerian!

timmar

Lördagen den 7 april 2012, visade
Eskilstuna Vykortsförening en del

passerade

förbi

Vykortsföreningens skärmar.
Varuhuset

Gallerian

hade

av sina vykort, genom att ställa ut

påpassligt

dem i Gallerian vid kortsidan av

påsken, gett föreningen vackert

med

anledning

av
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färgade

karameller

i

form

av

påskägg, som bjöds ut till de som

Nr 2-2012

möjligheten att marknadsföra vår
förening.

stannade och tittade.
Ett mycket lyckat arrangemang,
och

kommentarer

om

att

låta

utställningen stå kvar under en tid
framöver nämndes. Detta var nu
inte möjligt, men det kan kanske bli
verklighet längre fram.
Lennart Pettersson

 Gamla Teatern
Köpmangatans
intresseförening
med

Gamla

Teaterns

utmärkta

utställningslokal önskar föreningens medverkan under sommaren.
Man vill gärna ha föredrag med
utgångspunkt

från

gamla

Eskilstunabilder. Till detta kommer
att föreningen kommer att visa våra
fina utställningsskyltar under två
veckor.

Planerade aktiviteter

Detta kommer att äga rum någon

 Inbjudan från Sörmlands

Släktforskarmässa

gång i slutet av juli eller i augusti.
Fritt inträde. Håll utkik efter annons

Föreningen kommer att delta på

under

Sörmlands

hemsidan!

Släktforskarmässa

FöreningsNytt

och

på

lördagen den 29 september med
ett

föreningsbord

där

vi

har
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sänder man sen till vår ordförande – adress finns på blanketten. Därefter betalar man in
medlemsavgiften till något av
våra konton.
Använd Pg: 54 97 72-2 eller
 Torshälla Marknad
Torshälla Marknad har blivit en

Bg: 617-2415.
Årsavgiften är 100 kr. Ange

tradition. Även i år blir det ett

ditt namn och/eller medlems-

arrangemang

nummer (om möjligt).

tillsammans

med

Torshälla Frimärksklubb. Den som
ställer

upp

och

marknadsför

föreningen får också möjlighet att
sälja sina kort.
Torshälla

Marknad

äger

rum

lördag 8 september och söndag 9
september.
Vill du medverka på marknaden?
Kontakta då Lennart på telefon
016-12 46 04.

Identifiering av vykort
Känner du någon som
vill vara med i vår
förening?
På vår hemsida finns ansök-

Ofta kör man fast när man ska tidsbestämma motivets ålder på gamla
svartvita vykort. Nedanstående är
ett litet utdrag.

ningsblankett att fylla i. Den
______________________________________________________________________________
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De stora vykortsförlagen t.ex Axel

J

1948

Eliassons förlag och Grafisk konst,

K

1949

startar ju med nr 66/xx, och Press-

L

1950

byråns kort oftast med 7xxx eller

M

1951

14xxx. Nordisk konst har nummer-

N

1952

serier på 6000/xx och 6005/xx.

O

1953

Alga har 14xxx i sin nummerserie.

P

1954

För vykort tagna från flygplan,

Q

1955

startade förlagen 1933 med att

R

1956

ange bokstaven A på framsidan.

S

1957

Här kommer en sammanställning

T

1958

över bokstaven fram till 1960 då de

U

1959

upphörde. Ett kort märkt P 1010 är

V

1960

alltså från 1954.

Lennart Pettersson

Efterlysning
A

1933

B

1934

C

1935

D

1936

E

1937

F

1938

Finns det någon som har bilder
från Kungsgatan 43 med omnejd?
Just nu bebyggs kvarteret Vulkanen i centrala Eskilstuna (mitt emot
Vårdcentralen på Kungsgatan).

Uppehåll 1939-1944

Några har frågat om redaktören

-under

har något kort på hur det såg ut

kriget,

innan det blev parkeringsplats där.

G

1945

H

1946

I

1947

Några

har

också

frågat

hur

kvarteret såg ut som har adress
Kungsgatan

43,

dvs

Fortet
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(Fortifikationsverket

och

Energi-
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Fotograf:
Ivar
Claesson
Litografiska AB, Stockholm).

(Svenska

myndigheten).
Kontakta

redaktören

på

mail

webmaster@etunavykort.se

för

Godtemplarnas

i

Skogstorp.
Redaktionen

vidarebefordran.

Sommarhem

har

försökt

finna

uppgifter om byggnaden, men inte
Ärsta Mellangård - någon som
har en bild eller ett vykort på

I så fall; maila redaktören på
webmaster@etunavykort.se

för

vidarebefordran till personen som
äldre

bild

Vi tror oss veta att huset är byggt
av Godtemplarna i början av 1900-

denna egenom?

söker

lyckats så bra.

på

denna

talet. Men denna uppgift är inte
bekräftad.
Om någon kan hjälpa oss med
uppgifter är vi mycket tacksamma.

egendom.

Månadens vykort
Månadens

bild

OKTOBER

2007

I augusti 2007 togs detta foto. Den lilla granen i
förgrunden på det gamla fotot är idag ett fullvuxet
träd! Fasaden har fått "fattiglappar" - verandan är
inbyggd. Men i övrigt känner man igen det mesta.
Foto: Yvonne Karlsson

Sommarhemmet ser i stort sett
likadant ut. Det drivs alltjämt av
Vykort
föreställande
Godtemplarnas
Sommarhem i Skogstorp. Postgånget 1917.

Godtemplarna

(IOGT/NTO).

Verandan är inbyggd, fasaden har
______________________________________________________________________________
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någon gång "moderniserats" med

Nr 2-2012

Totalt var det fyra hus som stod

"fattiglappar". Men i övrigt ser det

till

ganska lika ut. Notera att den lilla

På

granen framför huset på den gamla

Gevärsfaktoriet.

bilden

idag

är

ett

stort

personalens
holmen

förfogande.

bakom

husen

låg

träd!

Fotot är taget i mitten av augusti
2007.

Månadens vykort
Månadens bild NOVEMBER

Gevärsfaktoriet

2007

verksamhet till Svista, strax sydost

flyttade

ut

sin

om Eskilstuna i mitten av 60-talet.
Personalbostäderna

hyrdes

ut

fortsättningsvis till Gevärsfaktoriets
personal. Men idag är det fritt för
vem

som

helst

att

hyra

där.

Glädjande att se att huset i stort
sett är orört. Invändigt är det dock
Hamngatan 8 i Eskilstuna. Gevärsfaktoriets
personalbostad. Vykortet är postgånget den 6 juli
1911.

Vykort (postgången den 6 juni
1911) som föreställer ett av husen
utmed Hamngatan var Gevärs-

renoverat till charmfulla lägenheter
i

varierande

storlekar.

Husens antal är fortfarande fyra.
Kortet

är

taget

av

Tomas

Pettersson vintern 2004.

faktoriets personalbostäder.
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Trevlig sommar!
önskar
Eskilstuna Vykortsförening

Redaktion:

Adress till VykortsNytt:

Lennart Pettersson (Ansv. utg.)

Eskilstuna Vykortsförening

Yvonne Karlsson (Red.)

c/o Y Karlsson
Lindgärdesvägen 15, 633 47 Eskilstuna

Telefon:
Y Karlsson: 016-51 75 95 (bost),

Epost :

0739-403 447 (mobil)

Y Karlsson : webmaster@etunavykort.se

L Pettersson: 016-12 46 04
L Pettersson : ordforande@etunavykort.se
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NÄSTA NUMMER
Beräknas komma ut i september/oktober 2012.
Vill du ha med text ber vi dej sända denna till redaktören senast i början av september..
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