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Det var Lennart Pettersson,
som med inskannade vykort från
Torshälla visade dessa bilder, där
de äldsta vyerna var från början av

 Torshälla Marknad

förra seklet men även nyare vyer

Vykortsföreningen deltog lördagen
den 11 och söndagen den 12
september på Torshälla Marknad.

fanns

med.

Det

var

många

igenkännande kommentarer som
hördes bland åhörarna.

På Östra Torget delade föreningen
ett informationsbord med Torshälla
Frimärksklubb.

Där

stannade

många marknadsbesökare för att
prata frimärken och vykort. Den
framtagna

föreningsinformationen
Där fanns även en utställning

delades ut till intresserade.

uppställd med förstorade vykort
som föreställde olika vyer från
Torshälla.
Ett stort tack till de medlemmar
som deltog i dessa aktiviteter.
På Lilla Gatan 7, i IOGT-huset,
hölls

vid

två

tillfällen

under

marknadsdagarna ett 30 minuter

Reklamen för föreningen gör god
nytta

då

en

del

medlems-

ansökningar syns i efterhand.

långt vykortsanförande.
www.etunavykort.se
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 Frimärkets
dag
Medlemmöte

och

Nr 4-2009

som hänt sedan sist. Kaffe med
dopp serverades också.

Till skillnad från föregående år
tillbringades inte Frimärkets Dag –
den 26 september - i Torshälla utan
på Eskilstuna Stadsbibliotek. I år
samsades

inte

bara

Eskilstuna

Vykortsförening

och

Torshälla

Frimärksklubb

vid

borden

utan

även Eskilstuna Filatelistförening
fanns med.

 Bildvisning

nr

1

på

Stadsbiblioteket
Tisdagen den 29 september ställde
Lennart Pettersson upp sin dator
och bildkanon för att visa bilder
från Eskilstuna. Till bildvisningen,
som

hölls

två

gånger

under

kvällen, kom totalt ca 25 personer.
Vykortsföreningen

fanns

dess-

utom representerad med en utställning med förstorade vykort från
Eskilstuna och Torshälla. Utställningen fanns kvar till den 25

Lennart visade Eskilstunabilder
från ån och från skolmiljöer m.fl.
Med vid bildvisningen var också
Yvonne

Karlsson

som

visade

några av sina helgkort.

oktober.
Samma dag hölls också månadens

medlemsmöte

bibliotekets

lokaler.

i
Ett

 Släktforskarmässa

av

Lördagen den 17 oktober kl 10.00

15-tal

slog Släktforskarmässan upp sina

en

medlemmar kom för att höra vad

portar.

En

massa

trevliga

______________________________________________________________________________
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släktforskare

i

varierande

Nr 4-2009

ålder

Stadsbibliotekets lokaler. Den här

strömmade till och letade tips och

gången var det Frasse Szabo och

råd bland traktorer, maskiner och

Yvonne

även bland vykorten.

bilder.

Karlsson

som

visade

Det fanns många utställare där,
och

som

en

hermelinerna

katt

bland

fanns

Eskilstuna

även

Vykortsförening

Frasse tog med deltagarna på en
virtuell

promenad

längs

med

representerad i form av Frasse

Eskilstunaån med start vid Stålfors,

Szabo och Yvonne Karlsson (del

Tunafors

av dagen).

Snopptorp och Vilsta.

Här

delades

information

och

gick

vidare

mot

om

De gamla bilderna varvades med

föreningen ut och både Frasse och

nytagna foton. Förändringarna som

Yvonne sålde också några vykort,

skett utmed ån var många och

eftersom släktforskarna söker vyer

stora. Vid båda visningarna ställdes

från sina förfäders boplatser.

frågor och synpunkter.

 Bildvisning

nr

2

på

Stadsbiblioteket
Ännu

en

annonserats

Yvonne

visade

sina

helgkort,

varvade med romantiska kort. Även
propaganda- och skämtkort före-

gång

hade

om

bildvisning

det

kom i bildspelet.

i
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 Mälardalsträffen i Örebro

Fotoklubbs

Samma dag som ovanstående

information, byta kort och få en

bildvisning ägde rum arrangerades

bildvisning. Frasse Szabo visade

Mälardalsträffen i Örebro. Lennart

sitt bildspel som visar vandringen

Pettersson fick med sig några

utmed ån uppe i Stålfors, Tunafors

medlemmar i bilen och for över dit

och Snopptorp. Det var ett mycket

för att se om det fanns några

uppskattat inslag i mötet.

nyheter i säljarnas lådor. Viktigt att

Kaffe och bulle smakade gott efter

föreningen

all information.

finns

representant

också

med
vid

som

lokal

för

att

få

de

arrangörsmöten som hålls. Därmed
får

vi

bl.a.

information

om

kommande träffar.

Årsmöte 2010
Styrelsen påminner om att årsmöte
kommer att hållas lördagen den 30
januari

 Oktober månads

2010

i

Eskilstuna

Fotoklubbs lokal på Intagsgatan.

medlemsmöte

Mötet startar kl 11.00.

Lördagen den 31 oktober träffades
ett 15-tal medlemmar i Eskilstuna

Handlingar till mötet kommer att
sändas ut i början av januari.

______________________________________________________________________________
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och lämna till någon i styrelsen . Du
kan

också

ordföranden

ta

kontakt

med

Lennart Pettersson,

telefon 016-124604 så hämtar han.
Tack på förhand !!

Har du något Vykortsföreningen behöver?

Torshälla Frimärksklubb

För att inom Vykortsföreningen vid

sedan ett par år tillbaka ett gott

olika tillfällen, och då speciellt vid

samarbete

Vykortsmässan i februari varje år,

Frimärksklubb. Vi deltar på varan-

kunna genomföra ett bra lotteri,

dras mässor och samarbetar på de

behövs det lottvinster.

arrangemang som passar bådas

Lotteriet

vid

vykortsmässan

i

Som vi tidigare berättat har vi

med

Torshälla

verksamhet.

februari 2009, hade skänkta vins-

Torshälla

ter vilket gjorde att behållningen

varannan söndag mellan kl 09.30-

blev 1.000 kronor.

ca 11.30. Platsen är Holmens

Den som har något, litet som
stort, och som kan avvara detta,
gör föreningen en stor tjänst genom
att skänka detta. Ta i så fall med
detta till någon träff under hösten

Frimärksklubb

träffas

gamla skola i Torshälla.
Våren 2010 sammanträffanden är
följande:
 10 och 24 januari
 7 och 21 februari (årsmöte)

______________________________________________________________________________
www.etunavykort.se

5(12)

Eskilstuna VykortsNytt nr 4-2009

VykortsNytt
2009-12-15

 7 och 21 mars
 11 och 25 april samt
 9 maj

Nr 4-2009

Månadens vykort
JUNI 2006

Torshälla Frimärksklubb hälsar
alla,

både

gamla

medlemmar,

och

nya

välkomna

till

medlemsmötena! Du kan läsa mer
på www.torshallafrimarksklubb.se
Vykort

från

Gymnastikgatan

postgånget någon gång i mitten av
1930-talet. Gymnastikgatan leder
fram

till

Fristadstorget

Eskilstuna

Stadshus

syns

och
som

första fasad till vänster. Här kan
man notera att hörnet fortfarande
har spår av de tinnar och torn som

Föreningen får plusgirokonto
Då

rutinerna

för

att

anskaffa

plusgirokonto ändrats kommer det
att dröja något innan föreningen får
tillgång till sådant. Styrelsen räknar
dock med att ha startat upp konton
till årsmötet 2010.

fortfarande fanns kvar.
Till höger ligger det "Öbergska
huset" byggt i slutet av 1800-talet.
1927 byggdes en tredje våning till
och den som har vägarna förbi kan
på långsidan se Albert Öbergs
monogram över ingången. I hörnet
närmast
"Tuna".
har

kameran

låg

ölstugan

Restaurangverksamheten

fortsatt

i

denna

del

med

varierande framgångar.
______________________________________________________________________________
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ligger

Sparbankshuset har man tagit upp

bortom Öbergska huset, byggdes

en ingång på hörnet någon gång

1914-1916. Här hade Sparbanken

på 40-talet.

Sparbankshuset,

som

verksamhet fram till maj 1976.
Till vänster om Sparbankshuset
syns

Telegrafhuset.

JULI 2006

Byggnaden,

som också uppfördes 1914-16,
inrymde både post och telegraf.

Vykort från Ålderdomshemmet i
Eskilstuna,

Balsta.

Vykortet

är

postgånget någon gång på 30-talet.
Balsta som gårdsnamn dök upp
Foto taget april 2006. Förändringen

första

är inte så stor. Det som kan

Nuvarande byggnationer uppfördes

noteras är att husfasaderna på

kring 1914-16, och fungerade som

både det Öbergska huset och

Eskilstuna

Stadshuset har moderniserats - på
gott och ont.
De

båda

gången

på

Stads

1300-talet.

sjukhem.

Idag utövas musik av gammal
och ung (mest unga kanske) i det

byggnaderna

i

stora slottet. Övriga byggnader

bakgrunden, Sparbankshuset och

innehåller

Telegrafen, ser i stort sett likadana

servicebyggnader,

ut. Skillnaden är att de fönster, eller

och föreningslokaler av annat slag

källargluggar, som fanns för att ta

än musik.

allt

från
barndaghem

in kol och koks, har satts igen. På
______________________________________________________________________________
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Förändringen är kanske inte så
stor.

Lite

mer

vegetation

runt

omkring, vilket bl a gör att man inte
ser de två byggnaderna till vänster.

Efterlysning
2009-07-05
Hembygdsföreningen

Men

de

finns

kvar!

i

Kjula-

Jäder är intresserade av vykort

Idag finns en björkallé som leder

eller

upp till musikslottet. Till vänster om

från Kjula och/eller Jäder. Dock

vägen odlas inte spannmål utan

inte kyrkorna, då dessa motiv

idrottsintresse utövas istället olika

finns redan så många av, men

former, bl a av fotboll och rugby.
Redaktören har exempelvis sett
Kenneth

Andersson,

Bobban

Andersson m fl duktiga Eskilstunaidrottare
Till

spela
höger

fotbollsklubben

fotboll

här.

finns

idag

IFK

Här

finns

också

kansli

med

nya

med

motiv

annars kan det vara vilka motiv
som helst.

Kontakta

Redaktören

vidarebefordrar

vi

så

informa-

tionen till den som efterlyser
detta!

Eskilstunas

träningsanläggning.
deras

bilder/foton

tillhörande servicebyggnader.

______________________________________________________________________________
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Sökes:

Kontakta

Gamla

vykort

från

Västermo socken (som ligger åt
Arbogahållet)

och

Västermo

Kyrkby. Även gamla vykort från
Hjälmare

kanal

Notholmen

Nr 4-2009

och

-

ända

Redaktören

vidarebefordrar

vi

så

informa-

tionen till den som efterlyser
detta!

från
ner

till

Gravudden - och Säterbo.

Kontakta

Redaktören

vidarebefordrar

vi

så

informa-

tionen till den som efterlyser
detta!

Vill du efterlysa något?
Har du ett kort som du vill
veta mer om? Här har du
chansen

att

få

med

en

efterlysning!
2009-10-24

Kontakta redaktören så

Sökes: Gamla kort/vykort från
Säffle med omnejd. Men bara de
kort som fotograf Ludvig Åberg
tagit och där hans namn står på

hjälps vi åt att efterlysa mer
kunskap!

Kontaktuppgifterna

finns nedan.

kortet.
Ludvig

Åberg

Säffle

åren

var

fotograf

i

1890-1957.

Även gamla porträttkort är av
interesse.

______________________________________________________________________________
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Vill du hjälpa till vid
utställningar m.m.?

utformat som en kombinerad jul-

Då vi börjar synas allt mer vid

delades aldrig ut, utan visades bara

olika arrangemang behöver vi
fler som vill ställa upp och
hjälpa till att sprida information om föreningen.
arrangemang

nyårshälsning.

Men

kortet

upp som ett förslag. Mottagaren var
Sir

Henry

Victoria

Cole,

and

skaparen

Albert

av

Museum

i

London.
Först tre år senare trycktes det.

Vill och kan du medverka vid
något

och

är

Upplagan var 1 000 exemplar.

du

välkommen att höra av dig till
Lennart Pettersson på telefon
016-124604 eller någon annan
i styrelsen.

Sveriges första julkort
De första julkorten i Sverige
skickades troligen i början av 1880talet. Det betyder att julkortet är
äldre än granen bland de svenska
julsederna. Utan julkorten hade vi
förmodligen varken haft gran eller

Julkortets historia
Julkortet är nästan lika gammalt
som frimärket. Man skulle nog
kunna säga att julkortets vagga
ligger i Storbritannien. Det första
julkortet är från 1843 och var

tomte.
Till

en

början

var

julkorten

exklusiva och ofta handkolorerade,
vilket medförde att upplagorna var
små.
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Julkorten överlämnades personligen. Intresset för att skicka julkort

Nr 4-2009

Troligen fick hon förebilden från
Söndags-Nisse julen 1862.

var till en början tämligen svagt i
Sverige, eftersom det ansågs vara
något

som

endast

anstod

överklassen.

Redaktion:
Lennart Pettersson (Ansv. Utg.)
Yvonne Karlsson (Red.)
Adress till VykortsNytt:
Eskilstuna Vykortsförening
c/o Y Karlsson
Lindgärdesvägen 15

Jenny Nyström – en legend med

633 47 ESKILSTUNA

inverkan på julfirandet

Telefon:

En

av

Sveriges

mest

kända

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

professionella julkortstecknare var

0739-403 447 (mobil)

Jenny Nyström. Hon har kallats

L Pettersson: 016-12 46 04

”den julklappsutdelande tomtens

Epost:

konstnärige skapare”.

Y Karlsson :
webmaster@etunavykort.se
L Pettersson :
ordforande@etunavykort.se

Enligt folktron var tomten en
gubbe, vars uppgift var att vaka

___________________________________

över gården med stall och uthus.
Tomten blev, tack vare Jenny
Nyströms bilder, den som kom med
julklappar i stället för julbocken.

NÄSTA NUMMER
Kommer i mitten av mars 2010!
Vill du ha med text ber vi dej
sända denna till redaktören
senast 1 mars.
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Eskilstuna Vykortsförening
önskar
alla sina medlemmar och läsare

En riktigt God Jul och
Ett Gott Nytt Samlarår 2010!
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