
 Jac Edgrens kort utgivna av Nordisk Konst 

 
Jac Edgren föddes år 1899 och växte upp i Gunnarskog i Värmland. Hans far hade 
lanthandel och Jac tillbringade mycket tid i affären. Han kom då i kontakt med många 
människor och möjligen var det där som han samlade på sig minnesbilder som han 
senare i livet använde för att teckna sina populära vykort. Vykorten har nästan alltid 
humoristiska motiv med träffsäkra avbildningar av händelser i det dagliga livet. Det 
gjorde att många nog kände igen sig och många kort som skickats har kryss plus namn 
som avsändaren skrivit då han eller hon förknippar personerna med personer i verkliga 
livet. Jac Edgren tillbringade i stort sett hela sitt liv i Arvikatrakten och fick bl a Arvika 
Kommuns kulturpris 1972 och Nya Wermlandstidningens kulturpris 1979. Jac Edgren blev 
80 år gammal och avled i februari 1980 

Det är i första hand vykort som gavs ut av Nordisk Konst som de flesta "Jace"-samlare 
koncentrerar sig på. Det är i första hand en lång numrerad serie från 1 till 209 (fast 
nummer 199 finns ej) plus en mindre serie Skottårskort numrerad 1 t o m 5. Nordisk 
Konst gav ut korten under åren 1942 t o m 1966. I genomsnitt utkom tio motiv per år, 
men flera motiv trycktes i nya upplagor, varför svårhetsgraden att hitta de olika korten 
varierar kraftigt! Vissa kort är mycket vanliga medan andra är nästan omöjliga att hitta. 
De första korten som är numrerade 1-10 är mycket svåra att hitta p g a att det var kort 
som förmodligen gjordes i en mindre upplaga för att testa marknaden! De trycktes på ett 
mindre tryckeri på ett billigare trycksätt och när det visade sig att korten blev populära 
så övergick tryckningen till ett större tryckeri med större möjligheter. Den första 
"testserien" med nummer 1-10 skiljer sig från övriga kort på att den har vit ram runt 
korten! 

Om man kollar på prisnivåer på korten vid försäljningar på Tradera under åren 2007 och 
2008 så ligger de första tio korten i prisnivåer mellan 500 och 1000 kronor. Det finns 
även en del kort i A6-format med höga nummer som är mycket ovanliga och brukar gå 
på åtminstone ett par hundralappar styck på auktionerna. Merparten av vykorten är dock 
relativt vanliga och väldigt många går att hitta för mellan en femma och ett par tior 
styck. Ett bra sätt att starta en Jac Edgren-samling kan vara att hitta någon som säljer 
ett mindre parti med de vanligaste korten. Då kan man säkert komma ner i pris till några 
kronor styck. 

Utgivningsförlaget Nordisk Konst anlitade flera olika tryckerier: 

� Nr 1-10 Sjösteens Boktryckeri. Korten har vit ram och storleken 14 x 9 cm.  
� Nr 11-176 Bengtssons Litografiska. Storlek 14 x 9 cm.  

 
Kort nr 50. Punktering. 
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� Nr 177-186 EO & Co. Storleken ändrades nu till mer moderna 14,8 x 10,2 cm, dvs 
A6-formatet. Tryckeriet gjorde även nytryck på nr 160, 161, 162, 165, 166 i format 
14,8 x 10,2 cm. Just dessa fem motiv finns därför i två format!  

� Nr 187-198 Ultraförlaget. 14,6 x 10,2 cm, och med vågformade kanter.  

 
Kort nr 195. Deputation. 

� Nr 200-209 EO & Co. 15,0 x 10,5 cm.  

Något kort med nr 199 utgavs aldrig p g a att det var tryckeribyte efter kort 198 och det 
nya förlaget ville inte börja med ett så ojämnt nummer! Bland de tidiga korten kan 
tryckningen på skrivsidorna variera en aning beroende på vilken tryckning som kortet 
kommer från, men detta är en variant för specialsamlarna som inte tas med i 
förteckningen nedan!  

De fem skottårskorten gavs ut första gången till skottåret 1944. Korten är numrerade 1 
till 5 och alla motiv finns i två varianter - med och utan vers. Förväxla inte dessa kort 
med korten i den långa nummerserien (209-serien). Man ser skillnaden direkt på att 
skottårskorten ej har vit ram, vilket motsvarande nummer i 209-serien har. 
Skottårskorten trycktes av Bengtssons Litografiska. 

Nedan kommer en förteckning på de 208 korten i "209-serien" och de fem 
skottårskorten. Noteringen inom parentesen är svårighetsgraden på korten enligt en 
gammal artikel i den gamla vykortstidskriften Triumf nr 5 1985. Kort med beteckning 1 är 
lätta att hitta, medan kort med 5 är mycket svåra och de första tio korten har noteringen 
R som betyder rariteter. De är som sagt mycket svåra att hitta och priserna går ofta upp 
mot tusenlappen på vykortsauktioner.  

Ronnie von Wachenfeldt hette samlaren som gjorde nedanstående förteckning till 
tidskriften Triumf 1985! Han gjorde även senare en omfattande och mer noggrann 
gradering av korten som skiljer sig en aning från nedanstående lista, men listan nedan 
ger ändå ett bra riktmärke på vilka kort som är vanliga och inte så vanliga.  

 

Fraktfria vykort med foto
Personliga julkort, inbjudingar mm hos smartphoto - tidigare ExtraFilm

www.smartphoto.se
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1 Äpplet (R) 
2 Ja - Nej (R) 
3 Skeppsbrottet (R) 
4 I syrenbersån (R) 
5 Nyförlovade (R) 
6 Rakning (R) 
7 Tvångskommendering (R) 
8 Kvällsnyheter (R) 
9 Tolkning (R) 
10 Viking (R) 
11 Ringdans (3) 
12 Uppvaktning (1) 
13 Gammelgäddan (1) 
14 Älgpass (3) 
15 Konflikt (4) 
16 Omtanke (1) 
17 Ransonen (3) 
18 Fiskaren (4) 
19 Hasard (4) 
20 Morgongymnastik (3) 
21 Förgät mig ej (3) 
22 Sång (3) 
23 Konsert (4) 
24 Optimisten (3) 
25 Tilldelning (4) 
26 Symfoniprogram (3) 
27 Badning (5) 
28 Bekvämt (4) 
29 Pic-Nic (4) 
30 Idyll (3) 
31 Flotten (3) 
32 Deputation (3) 
33 Gammaldansmusik (5) 
34 Svalkande (4) 
35 Fredag (3) 
36 Konvalescent (4) 
37 Moskitos (3) 
38 Abborren (4) 
39 Auktion (3) 
40 Tippningsexperten (2) 
41 Samspel (3) 
42 Nemesis (4) 
43 Tandvärk (5) 
44 Väckning (4) 
45 Dragningslistan (3) 
46 Gräsänkling (4) 
47 Ruff (1) 
48 Make up (3) 
49 Underhållning (4) 
50 Punktering (4) 
51 Navigering (4) 
52 Rationellt (4) 
53 En enkel tulipan (1) 
54 Pank (4) 
55 Bal (3)

56 Beslagtaget (3) 
57 Fotvandring (4) 
58 Byggnadsnämnden (1) 
59 Fusk (3) 
60 Guld (1) 
61 Grattis (2) 
62 Hos fotografen (3) 
63 Trångbodd (4) 
64 Samarbete (2) 
65 Uppdrag (1 ) 
66 Skattesedeln (1) 
67 Utflykt (4) 
68 Kalas (4) 
69 Napp (4) 
70 Terror (5) 
71 Liftning (1 ) 
72 Vändkorset (3) 
73 Syjunta (1) 
74 Musik (4) 
75 Stilla vals (4) 
76 Har den äran (2) 
77 Grattis (2) 
78 Sista chansen (2) 
79 Jäkt (1) 
80 Trafik (1) 
81 Städning (4) 
82 Loppan (2) 
83 Avfällingen(3) 
84 Kritiskt (3) 
85 Karbad (3) 
86 Antijäkt (4) 
87 Mattskakning (5) 
88 Tipsvinsten (3) 
89 Bridge (1) 
90 Bantning (5) 
91 Harmoni (3) 
92 Handarbete (1 ) 
93 Pratstund (1 ) 
94 Uppvaktning (3) 
95 Jaktsällskap (1) 
96 Konvoj (3) 
97 Arbetsbyte (1) 
98 Herrfridag (1) 
99 Husmodersgymnastik (4) 
100 Instruktion (1) 
101 Gästboken (1) 
102 Mopeden (1) 
103 Växeln (1) 
104 Gallup (5) 
105 Tykobrahedag (1) 
106 Hjärtlig lyckönskan (1) 
107 Sångarhyllning (2) 
108 Gratulerar vänligt men 
bestämt(4) 
109 Teori (3)

110 Provdockan (3) 
111 Television (1) 
112 Körskola (4) 
113 Rationellt (4) 
114 Semester (3) 
115 Sämja (5) 
116 Inflation (1) 
117 Första äpplet (3) 
118 Familjetipset (2) 
119 Kragknappen (3) 
120 På bättringsvägen (2) 
121 Konservburken (2) 
122 Älgjakt (2) 
123 Byggstopp (1) 
124 Bjudning (2) 
125 Sjusovaren (2) 
126 Vi gratulera (3) 
127 Ödets lotteri (1 ) 
128 Camping (3) 
129 Sommar (1) 
130 Sommartorpare (4) 
131 Semester (4) 
132 Försmådd (1) 
133 Snapshot (1) 
134 Till skogs (3) 
135 Metning (3) 
136 Har den äran (1 ) 
137 Hemmakväll (3) 
138 Biltrafik (5) 
139 Reservfonden (1) 
140 Gratulanter (2) 
141 Prövningar (1) 
142 Week-end (3) 
143 Television (1) 
144 Ja må han leva (4) 
145 Gäddan (1) 
146 Nyförvärv (1) 
147 Weekend (3) 
148 Abborrviken (1 ) 
149 Bostadskö (2) 
150 Söndagsutflykt (3) 
151 Liftaren (3) 
152 Speedway (3) 
153 Desperation (4) 
154 Har den äran (3) 
155 Avrustning (3) 
156 Attentat (3) 
157 Bilmetning (3) 
158 Vildmark (3) 
159 Picnic (3) 
160 Camping (2-3) 
161 Samarbete (2-3) 
162 Hemmets lugna vrå (2-3) 
163 l rymdåldern (3) 
164 Blankettraseri ( 1 )

165 Tältplatsen (2-3) 
166 Vi gratulera (2-3) 
167 Badstranden (1) 
168 Standard (1) 
169 Tipsresultaten (1) 
170 Dubbelverkan (1) 
171 Gratulerar (1) 
172 Uppvaktning (2) 
173 Jägarskolan (1) 
174 Sabotage (3) 
175 Högvilt (2) 
176 Skidsport (1) 
177 Nyordning (3) 
178 Hälsovård (3) 
179 Gammelgäddan (4) 
180 Semestern (4) 
181 Högtidsdag (2) 
182 Slarv (3) 
183 Reparation (3) 
184 Tankeställare (3) 
185 Skidsport (4) 
186 Optimisten (3) 
187 Grattis (5) 
188 Harpasset (4) 
189 SOS (4) 
190 Väckning (5) 
191 Grattis (4) 
192 Fiskafänge (5) 
193 Appor1(4) 
194 Semesterfilmen (3) 
195 Deputation (4) 
196 Vildmarksliv (3) 
197 Ut till Iandet (4) 
198 Reparation (5) 
 (199 Kortet finns ej) 
200 Dosering (3) 
201 Kappsäcksliv (2) 
202 Optimisten (2) 
203 Läggdags (3) 
204 Grannstugorna (2) 
205 Ridsport (2) 
206 Semestertripp (3) 
207 Övning (2) 
208 Tidsstudier (2) 

209 Hjärtlig gratulation (2) 

Skottårskort (OBS! Har ej vit 
kant och finns både med och 
utan vers.) 
1. Glasberget (m vers) (u vers) 
2. Fällan (mv) (uv) 
3. Vid en parksoffa (mv) (uv) 
4. Amor följer spår (mv) (uv) 
5. Mansjakt i skogen (mv) (uv) 
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