Historien om julekortene
lokalhistorie
Julekort er en hilsen,
som sendes til
venner og familie
ved juletid. Julekort
sendes av mange,
også ikke-kristne, i
den vestlige verden
og i Japan.

håndskrift: Baksiden av julekort fra USA, med nydelig håndskift.

Saker og ting som
setter minnene i sving

Julemerket
I 1904 ble julemerket oppfunnet av en dansk postmester, Einar Hobøll. Disse
merkene var ikke frimerker, men merker som ble
laget for å støtte veldedige
formål. Disse ble bevisst
solgt/brukt på brev rundt
julehøytider, dette for å
gjøre folk bevisst på tuberkulose og barnevern. I 1956
ble Prinsesse Astrid-merkene solgt i hefter a 100 stk for kr 5,-, altså 5 øre for et merke.
Det ble utgitt av Norske Kvinners Sanitetsforening og Nasjonalforeningen mot Tuberkulosen for folkehelsen.Julemerket kan anbringes på forsiden av alminnelige brev, brevkort,
korsbånd og på pakker innenlands og på forsiden av alm.
brev.
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ftest er det en kort skriftlig
hilsen i stil med «Kjære Kari.
Gledelig jul og godt nyttår,
Kjærlig hilsen Ola». Motivet
på julekortene kan være rene kristne
symboler som Jesu fødsel og Betlehemstjernen, tradisjonelle gårds- og vintermotiver, gjerne med nisser, eller andre
varianter, gjerne humoristiske, som refererer til aktiviteter knyttet til julen,
som julehandel, julepyntproduksjon
etc.
Julekortet ble oppfunnet i England i
1843 av Sir Henry Cole. Han var forfatter
og hadde mange som han sendte hilsninger til jul. Han fikk ideen til kortene
og han fikk en kunstner, John C. Horsley
til å tegne julekortet, som han fikk trykt i
1000 eksemplarer.
Disse ble trykt i London og hilsningen
lød; «A Merry Christmas and a Happy
New Year to you». Kortene, trykt som litografier og på stiv papp.
Men kortet (Se før og Nå) vakte oppsikt, for illustrasjonene, som skulle vise
hvordan man burde gi til de fattige i julen, viste også et kvinnelig familiemedlem som ga en liten jente en slurk av et
glass med rødvin. Det vakte stor forargelse i det moralsk høyverdige Storbritannia.

Offisielle julekort
I 1840-årene sendte dronning Victoria
de første offisielle julekort. De kongelige
julekortmotiver var portretter, som
illustrerte forskjellige begivenheter fra

Julefrimerker fra 1971
1911: To postkort fra USA, sendt fra slektninger i 1911.
året som gikk.
De første offisielle julekort ble sendt
fra Det Hvite Hus i USA i 1953. Motivene
er normalt av Det Hvite Hus. Antallet av
mottakere er steget drastisk – i 1961 mottok 2000 personer julekort fra Det Hvite
Hus. I 2005 var tallet oppe på 1,4 millioner!
Det første bildet, er to julekort fra
USA, begge fra 1911, er meget forseggjorte kort, nesten fløyelsaktig overflate,
sendt til mine «grandtanter», Amunda
og Gudrun Christiansen på Vesterøya,
som var flinke kort og brevskrivere, og i
arven etter min mor ligger det adskillige
kort og brev.

før og nå

Noen i familien utvandret til USA på
slutten av 1800-tallet, og de holdt
kontakten pr brev og kort. Og skriften
på mange kort er så flott! Noen gjorde
seg virkelig flid med skrivingen,
som man ser på baksiden av det første
kortet!

Julekort i Norge
Det var ikke før på det tidlige 1900-tallet
at det var svært vanlig å sende julekort
rundt om i Norge, selv om det aller første registrerte norske julekortet er datert så langt tilbake som 1883. Et julekort trykket i Tønsberg i 1908, kan være
et av de tidligste kort som ble laget i

Julekort: Fra egen samling

Vestfold? Kanskje våre lesere kan si noe
mer om dette?

Under krigen
Det som fanger oppmerksomheten min
mest med historien til julekortene, er at
under krigen ble det produsert nissekort
med motiv som antyder motstandskamp og misnøye med okkupasjonsmyndighetene.
Den 22. desember 1941 fant tyskerne
ut at en serie julekort med norsk flagg på
var ulovlig propaganda, og beslagla store mengder kort fra firmaet Åsmund S.
Lærdal. Året etter 28 februar, kom det
ett nytt forbud:

1908: Julekort fra Tønsberg, laget i 1908.
«Bruken av røde toppluer har tatt av så
sterkt at det nå blir sett på som demonstrasjon. Bruken av disse luene forbys derfor fra
torsdag 28. februar 1942. Fra den dag vil alle
luene bli fratatt alle som opptrer med sådanne og straffeansvar gjort gjeldene».
Kortet fra Tønsberg i 1908 med alle nisseluene ville i så fall bli konfiskert øyeblikkelig...

Det er likevel stadig de gode gammeldags
kort som er mest populære. Det er også blitt
moderne igjen å lage sine egne julekort eller
et julebrev, hvor det fortelles mere utførlig,
hva som er skjedd i det forgangne år i familien.

Mens julekortene har vært faste lyspunkt fram mot julen for svært mange nordmenn i over 125 år, er julefrimerkene et langt nyere fenomen. I 1971 kom de tre frimerkene i serien «Norske eventyr». Dette er de første frimerkene i Norge
som er gitt ut med tanke på juleposten. De regnes derfor som
våre første julefrimerker, selv om motivene på frimerkene
ikke nødvendigvis henleder tankene mot julen. Dette var 3
frimerker med Erik Werenskiolds illustrasjoner til Asbjørnsen og Moes eventyr. Personlige julefrimerker i er i ferd med
å bli et populært alternativ for mange. Ved å laste opp dine
egne bilder, er det nå mange nordmenn som velger å lage sin
helt personlige vri på julefrimerket. Til nå er det totalt solgt
mer enn en halv million personlige frimerker.


Populært
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Julekortene har økt enormt i løpet av de siste 100 år. De tradisjonelle julekort har med
bruken av internett fått konkurranse av ejulekortene, som er lettere og billigere å
sende.

Det første julekortet
Verdens første julekort som ble trykt i
England i 1843 og ble solgt for 1 shilling i Sir
Henry Coles forretning Felix Summerly's
Home Treasury Office i London. Kortene ble
fort populære og flere tusen eksemplarer
ble solgt og sendt med postvesenet pålimt
de helt nye frimerker, som ble oppfunnet i
1840. På en auksjon i desember 2005 ble et
av disse første kort solgt for 9000 pund. De
tidlige engelske julekort hadde motiver som
blomster og feer framfor snølandskap og religiøse temaer. Også sentimentale eller humoristiske motiver med dyr eller barn var
populære. I 1875 brakte Louis Prang julekor-

tene til Boston i USA. Prang forbedret format og fargetrykk – han brukte opp til 20
forskjellige farger. Hans kort var av høy kvalitet og omkring 1888 ble der trykt over 5
millioner. Med tiden ble disse kvalitetskort
utkonkurrert av billige kopier og Louis
Prang måtte trekke seg tilbake fra markedet.
Nå-kortet er et moderne julekort som kunne bli sendt fra firmaer til kunder.
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