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Bakgrund

I Skillingtrycket nr 4 – 2003 beskrev
jag i min första artikel en vykorts-
serie från förlaget F.W.H. & Co. Fo-
kus var på olika ”utredningsvägar”
och tips från många personer som lett
fram till kunskap om förlaget, om fo-
tografen, om glasplåtarna till bil-
derna, om tryckningen av korten och
om motiven i serien. Förlaget var lika
med Göteborgsföretaget Fritz Wictor
Hasselblad & Co, grundat 1841.  Fö-
retaget sålde en stor mängd artik-
lar och med start i slutet av 1901 och
under några år även den aktuella
vykortsserien. En anställd fotograf –
Nils Bouveng – hade innan dess åkt
runt i landet och fotograferat intres-
santa motiv. F.W.H. & Co. som var
ett grossistföretag kunde enligt dåti-
dens regler inte sälja vykort direkt till
konsumenter. Istället anlitade man
firman G. & H. Hasselblad, som hade
en ”krimskramsbutik”, att sälja foto-
grafiska artiklar och däribland vykort.

Det framgick också av artikeln att
alla nummer, motiv och bilder som
jag fick vetskap om publicerades på
Lasse Stenborgs webbplats
www.gamlavykort.nu. Alla som
kom med tips fördes in på en särskild
givarlista. Denna rutin fortsatte vi
med till slutet av 2003. Sedan nyår
har Lasse och jag inte fört ut fler
nummer och bilder eftersom vi vill
göra om databasen. Det finns därmed
ett större antal bilder som ska föras
in i databasen.

I denna artikel nr 2 fokuserar jag själva
serien. Under året som gått har jag,
med många samlarkollegors hjälp,
lyckats identifiera serien till 99.9%. I
denna artikel kan ni ta del av:

- Hur priskuranten från mars
1903 dök upp

- Vilka nummer som finns, res-
pektive inte finns i serien

- Hur serien är fördelad på olika
län, orter och typ av motiv

Jakten på vykort från förlaget F.W.H. & Co

Att återskapa en kultur- och bildskatt

~ Del 2. Seriens omfattning ~

Priskuranten från mars 1903 dy-
ker upp

I december 2003 fick jag ett speci-
ellt e-mail.

16 dec 2003
Hej Bengt!
Jag läste din artikel i Skillingtrycket
och kom på att jag hade en grej som
du kanske har nytta av i ditt arbete.
Det är en trycksak skickad från
G&H Hasselblads Fotografiska ma-
gasin. Den innehåller ett prospekt
över brevkortsautomater och en för-
teckning över de vykort som finns i
lager. Man har även skickat med ett
prov på vykort samt ett svarskuvert.
Jag bifogar bilder på innehållet och
är du intresserad får du gärna låna
och kopiera. Bästa hälsningar. Patrik
Larsson

16 dec 2003
Hej Patrik
Det du har är helt fantastiskt!! Jag
har länge funderat över hur
beställningsdokumenten ser ut. Up-
penbarligen måste olika vykorts-
säljare i landet ha kunnat beställa
vilka motiv man ville ha. Nu kom-
mer du med den viktiga pusselbiten
som jag saknar. Här finns tydligen

Nr 119 Visby Ringmuren (färg)

Nr 432 Tyska Kyrkan (färg)

listan över alla nummer. Man ser även
att nummer 139 i Visbyserien inte
finns med, precis som jag anat mig till.
Det syns också att serien går lite längre
än 1084 som vi har som högsta num-
mer. Tydligen finns det kort på 2000-
serien, något jag m.fl. inte känt till.
Självklart vill jag låna detta material
och ta kopior. Jag ser med stor glädje
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fram mot att se materialet. Hur fick
du tag på det? Stort, stort tack för ditt
tips. Bästa hälsningar. Bengt

16 dec 2003
Hej Bengt!
Jag kommer inte ihåg var jag fått tag
på brevet, men jag har säkert haft det
i 10 år. Jag skickar det till dig imor-
gon. Du kan returnera efter helgerna.
mvh Patrik

18 dec 2003
Hej igen Patrik.
Brevet med GHH kom idag. Mycket
fint objekt. Som jag sa förut är detta
precis det jag letade efter men trodde
att informationen om seriens nummer
fanns hos FWH. Nu får jag således
ett nytt spår - GHH - att försöka gräva
i. Kanske det finns något från detta
företag i olika arkiv. Det måste jag
kolla. När jag jämför serien i bro-
schyren med vad vi fått fram så finns
det skillnader. I broschyren saknas
vissa nummer som vi har i vår egen
serie. Detta kan peka på att GHH fort-
satte att ge ut vykorten flera år efter
mars 1903 och att man därvid upp-
daterade sin lista med nya nummer.
Eller så var inte marslistan helt aktu-
ell. Din lista visar också vilka kort
som även fanns i färg. Vidare fram-
går något som jag funderat över,
nämligen att det finns vykort som har
precis samma utseende som Hassel-
bladskorten men med annan förlags-
text. Det står att om man skickar in
ett motiv så åtar sig GHH att fixa
vykorten och då även att lägga in kö-
parens företagsnamn. Så det var flera
frågor som fick sina svar genom ditt
material, inkl hur man gjorde mark-
nadsföringen och hur köpare kunde
köpa korten. Det får nog bli en arti-
kel om detta material. Jag ska kopiera
och scanna materialet och skicka till-
baka efter helgen. Bästa hälsningar.
Bengt

Efter denna korrenspondens dröjde
det inte länge förrän jag hade förmå-
nen att blir ägare till priskuranten. Jag
känner stor tacksamhet till Patrik för
detta.

Priskurantens innehåll

Vad innehåller då priskuranten? Jo:
- En broschyr med information om

leveranser av fotografiska vy-
brefkort, brefkort-automaten
PERFEKT, vykortsställning af

Första sidan på GHH:s priskurant

ek samt ”Förteckning öfver i la-
ger varande Vykort”

- Ett exemplar på vykort från
F.W.H. & Co. Det är No. 155.
Landskrona. Citadellet. Adressidan
har en ram med klöver.

- Ett kuvert från G. & H. Hassel-
bad adresserat till Herr Aronsson,
Hede, Kville. Kuvertet är stämp-
lat i Göteborg 14 april 1903.

- Ett svarskuvert med förtryckt
”Herrar G. & H. Hasselblads
Fotografiska Magasin Göte-
borg.

Av broschyren framgår att G. & H.
H. erbjuder sina kunder att trycka vy-
kort åt dem.

”Om till oss en på blankt papper ut-
förd klistrad kopia af någon önskad
brefvykort insändes, leverera vi denna
reproducerad i finaste ljustryck å

Sid 5 i GHH:s priskurant
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färdiga ofrankerade brefkort till ett
pris av 17:50 pr 1000 st”.

Det framgår också att man tryckt upp
ett lager av vad jag kallar FWH-se-
rien.

”För att sätta Eder i stånd att erbjuda
Edra kunder Vykort äfven från an-
dra trakter af Sverige hafva vi låtit
trycka en upplaga på öfver 1000 olika
nummer och kunna erbjuda Eder
dessa Vykort till kr 17.50 pr 1000
styck, kr 9 pr 500 styck, kr 2 per 100
styck då sorterade vyer tagas”.

Materialet ger oss kunskap om hur
det gick till när vykortsserien mark-
nadsfördes i början av 1900-talet. I
det här fallet har G. & H. H. skickat
information om sina vykortsartiklar
till en kund. Om kunden själv beställt
informationen eller om kunden ingått
i ett utskick av information till ett
större antal kunder framgår inte. Min
slutsats är att kunder från olika delar
av landet kunde beställa olika motiv
i FWH-serien. Det är en förklaring
till att jag kunnat se t.ex. Visbymotiv
i serien stämplade i Norrland eller an-
dra delar av fastlandet.

Finns det fler priskuranter?

Materialet fick mig att tänka till igen
i frågan om pliktleveranser till Kung-
liga Biblioteket av tryckalster beträf-
fande FWH-serien. Av förra artikeln
framgick att KB inte hade några för-
teckningar över pliktleveranser från
FWH&Co. Däremot finns det FWH-
kort i KB:s vykortsamlingar. Åtmins-
tone bland Visby-korten. GHH-ma-
terialet fick mig att inse att det kan-
ske var GHH, som säljare av FWH-
korten, som var den som skulle lämna
pliktleveranser till KB. Eller tryck-
eriet – AB Göta-Tryckeriet, Göteborg
- som hade tryckt priskuranten.

Jag kontaktade åter KB i frågan. I KB:s
arkiv hittade Boel Larsson, enhetschef
vid Pliktleveransenheten, uppgifter om
en priskurant från 1902 från just
nämnda Hasselblads. Därefter fick jag
kopior på en förteckningar över plikt-
leveranser från tryckeriet. Av dessa
framgår att tryckeriet i sept 1903 läm-
nade in ett pliktexemplar av en
”Vykortsprospekt från G. & H.
Hasselblad” samt ytterligare ett plikt-
exemplar av en sådan utgåva från hös-
ten 1902. Inom kort ska jag ta mig tid

att gräva i detta KB-material. Det ska
bli mycket spännande.

Tryckeriet finns kvar och jag ska även
ta kontakt med företaget om man
möjligen har kvar information om
tryckningen av FWH-korten och
GHH-listan.

Fortsättning följer om KB-materialet
och kontakterna med tryckeriet.

Vet vi nu vilka nummer som ingår
respektive inte ingår i serien?

Jag trodde inledningsvis att GHH-
broschyren från mars 1903 skulle
täcka hela serien. Så var dock inte
fallet när jag jämförde GHH-förteck-
ningen med vår FWH-information i
databasen på www.gamlavykort.nu.

AB Göta-Tryckeriets Pliktleverans av tryckalster under 1:a halvåret 1903, till Kung-
liga Biblioteket i sept 1903. Observera tryckalster 14 om vykortsprospekt från GHH.

I databasen hade vi vissa nummer i
serien som inte fanns i GHH-förteck-
ningen. Förklaringen till detta ligger
förmodligen i GHH:s rubrik ”Förteck-
ning öfver i lager varande Vykort”, dvs
listan omfattar de kort som i mars 1903
fanns i lagret. Motiv som tagit slut, och
som inte blivit omtryckta, är inte med
i listan.

I förra artikeln tog jag upp att det tro-
ligtvis finns större intervaller i serien
där det inte finns några kort. GHH-
listan bekräftar detta. Följande inter-
valler saknar kort. Intervallerna är jus-
terade efter de kort vi har i databasen.
Det finns dock en osäkerhet som gäl-
ler början och slutet på intervallerna.
Kanske någon vykortssamlare har ett
kort som minskar intervallens om-
fattning? Något att kolla!
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Finns det någon logik i seriens färg-
lagda kort?

Det finns FWH&Co-kort som är färg-
lagda. Jag har inte hittat någon logik
bakom vilka nummer som även hade
färglagda varianter. I priskuranten
anges ibland en * framför numret.
Denna markering verkar stämma väl
in på de färglagda kort vi har hittat.
Logiken bakom de färglagda korten
saknas dock. Färglagda kort finns i
serien upp till nr 340. Finns det nå-
gon som har färglagda kort med hö-
gre nummer?

Extra insprängda kort

Jag har också noterat att det förekom-
mer nummer i serien med tillägg a och
b. Varför man ibland gjorde så vet jag
inte. Kanske upptäckte man att det
fanns fler kort att föra in i serien efter
att korten hade numrerats och då valde
att föra samman dem med kort som
hade närliggande motiv men med til-
lägget a och även ibland b. Förekom-
sten av nummer med a och b gör att
det finns 54 extra kort i serien.

GHH-listan och intervaller utan kort i FWH-serien. Intervaller utan kort:
473-658, 720-927 samt 1088-2000.

No. 241. Värmlands Rämen – ett vackert färglagt kort

Nr 50a Vaxholm

Enskilda nummer utan kort

Jag började min efterforskning av
FWH&Co-kort med att undra varför
det inte fanns något kort med nr 139
och som borde ha haft ett Gotlands-
motiv. Stig Nilsson, Göteborg, som
samlat Gotlandsvykort i nära 25 år
har aldrig sett kortet ifråga. Ej heller
våra andra kollegor som samlar på
Gotlandsvykort. GHH-listan visar att
kortet inte finns enligt min mening.
Jag har därefter fått fram att ytterli-
gare 43 nummer saknar kort. Åtmins-
tone är det ett mycket starkt anta-
gande från min sida. Dessa 44 num-
mer ligger utspridda i serien. Till
detta kommer som nämnts större in-
tervaller utan nummer. Om dessa 44
nummer finns är de mycket sällsynta. Nå-
got för alla samlare att spana efter!
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 12 bland Uppsalakorten 200 bland korten från Bohuslänskt fiskeläge eller Marstrand
15 bland Upplandskorten 202 bland korten från Marstrand eller Göteborg Slottskogen
19 bland Skoklosterkorten 204 bland korten från Göteborg Slottskogen el Skansen Lejonet
21 bland Skoklosterkorten 239 bland korten från Långbanshyttan
26 bland korten från Stockholm innerstan 239a bland korten från Långbanshyttan
30 bland korten från Gamla stan 253 bland korten från Falu Grufva eller Domnarfvet
31 bland korten från Gamla stan 257 bland korten från Grängesberg eller Leksand
35 bland korten från Stockholm innerstan 258 bland korten från Grängesberg eller Leksand
40 bland korten från Stockholm innerstan 275 bland korten från timmerarbeten
41 bland korten från Stockholm innerstan 291 bland Sundsvallskorten
42 bland korten från Stockholm innerstan 331 bland korten från Östersundstrakten
79 bland Linköpingskorten 332 bland korten från Östersundstrakten
90 bland korten från Åtvidaberg eller Gamleby 473 – 658 (intervall med 185 nummer utan kort)
116 bland Karlskronakorten 720 – 927 (intervall med 207 nummer utan kort)
139 bland Gotlandskorten 930 bland korten från Stockholm innerstan
165 bland Lundkorten 932 bland korten från Stockholm innerstan
171 bland Malmökorten 933 bland korten från Stockholm innerstan
174 bland Malmökorten 936 bland korten från Stockholm innerstan
179 bland korten från Trelleborg eller Ystad 937 bland korten från Stockholm innerstan
184 bland korten från Trolleholm eller Kristianstad 938 bland korten från Stockholm innerstan
185 bland korten från Trolleholm eller Kristianstad 950 bland korten från Stockholm innerstan
185 bland korten från Trolleholm eller Kristianstad 1007 bland korten från Stockholms omgivningar
193 bland korten från Halmstad eller Båstad 1027 bland korten från Vadstena eller Hajstorp
199 bland korten från Bohuslänskt fiskeläge 1088 – 2000 (intervall utan kort)

Seriens omfattning (exklusive inter-
valler utan kort, exklusive enstaka
nummer utan kort, inklusive
insprängda extra a- och b-kort)

Nummerserien från 1 – 1087 plus
de tolv korten 2001 – 2012 omfat-
tar i praktiken:

- 661 ordinarie kort efter att de
tomma intervallen och övriga
44 nummer som saknar kort
räknats bort.

- Till detta kommer 54 extra kort
som är nummer följt av a eller
b, t.ex. 238a, 238b etc.

- Totalt finns det 715 kort i se-
rien.

- Av dessa 715 kort har vi idag
(april) bilder till 500 kort (70%)
som successivt läggs ut av Lasse
Stenborg på www.gamlavykort.nu

- Det kvarstår således bilder till
215 kort, varav ganska många
är Göteborgs- respektive
Stockholmskort.

Korten med nummer från 2001 –
2012 utgör en egen delserie som jag
återkommer till nedan.

Orter respektive speciella situatio-
ner som återges i serien

I stort sett är numren i serien
ordnade geografiskt. Ibland fö-
rekommer att mellan större geo-
grafiska områden finns enstaka
kort från en helt annan ort eller
en speciell situation (se bild på
nr 704 & 341 på nästa sida).

Nr 4 Upsala Domkyrka. Interiör

I sammanställningen återger jag hu-
vuddragen i serien i form av
nummerintervaller inom vilka or-
terna synes hänga ihop med hur fo-
tografen reste. Serien inleds med ett
kort som visar Uppsala Kungshögar.
Jag har tyvärr inte det kortet utan vi-
sar nedan kort nr 4. Konstigt nog finns
inte ett enda kort från Öland, något
jag fått bekräftat av Ölandssamlare.
Däremot hela 26 kort från Gotland.

Förteckning över enskilda nummer och intervaller i FWH-serien som saknar kort



1 - 73 Gamla Upsala, Upsala, Mora stenar, Wijks slott, Vester Åkers, Skokloster, Sigtuna, Stockholm,
Saltsjöbaden, Waxholm, Drottningholm, Örbyhus, Elfkarleby, Skutskär, Dannemora, Sandviken,
Sala, Västerås, Södertelje, Mariefred, Gripsholm, Eskilstuna

74 - 92 Norrköping, Linköping, Skeninge, Vadstena, Omberg, Alvastra, Borenshult, Motala, Åtvidaberg,
Gamleby, Vestervik

93 – 116 Jönköping, Munksjö, Dunkehalla, Husqvarna, Smålands Taberg, Värend, Vexiö, Kalmar, Halda,
Karlshamn, Ronneby, Karlskrona

117 – 146 Gotland: Visby, Högklint, Fridhem, Dalhem, Roma
147 - 195 Sofiero, Helsingborg, Ramlösa, Landskrona, Örtofta, Svenstorp, Lund, Alnarp, Malmö,

Trelleborg, Ystad, Trollenäs, Trolleholm, Kristianstad, Eslöv, Varberg, Halmstad, Båstad
196 – 215 Bohuslänska skärgården, Marstrand, Göteborg, Jonsered, Nääs, Kungälv
216 – 231 Trollhättan, Venersborg, Kinnekulle, Husaby, Skara, Sköfde, Carlsborg, Hallsberg, Örebro
232 – 268 Åmål, Karlstad, Filipstad, Långbanshyttan, Filipstad, Värmlands Rämen, Grängesberg, Rättvik,

Utmeland, Falun, Domnarfvet, Leksand, Mora, Orsa, Bäcka, Fryksås, Orsasjön, Siljan
269 – 325 Lappsjö, Vindelelfven, Fällforsen, Ume älf, Ångermanälfven, Skogsarbeten, Berge,

Glimmårännan,  Norrländskt sågverk, Kolmila, tjärbränning, Delsbo, Gefle, Hudiksvall,
Sundsvall, Indalsälfven, Brattfallet, Faxälfven, Forsmobron, Sollefteå, Hernösand, Umeå,
Lule älf, Boden, Polcirkeln, Gellivare, Gellivaredundret, Malmberget, Luleå, Banbyggnad,
Lappkapell vid Gellivare, lappar.

326 – 340 Snasahögarna, Döda fallet, Hammarforsen, Ragunda, Håsjö kyrka, Ristafallen, Dufeds skans,
Tennforsen, Ena älfven, Handölsforsen, Storlien, Brudslöjan, Grafsnäs,

341 – 349 Kungen med artilleri och infanteri på övning, björnjakt, Floda (vid Lerum), Sandhamn, Upsala
Västgöta Nation, Borås,

350 – 472 Göteborg (torg, broar, gator, hamnen, Slottskogen, byggnader, statyer, kyrka, järnvägsstation,
skepp)

659 – 681 Nääs, Tållered, Bengtsfors, Carnegie Bruk, segelbåt Garm, Bäckefors, Bengtsbro, Gustafsberg,
Uddevalla, Nälden

682 – 696 Lysekil, Stenugnsön, Mollösund, ryggåsstuga i Bohuslän, Rågårdsvik, Ellös, Uddevalla,
Ulricehamn

697 – 719 Styrsö Tånge, fiskarstuga i Halland, Parti av Stamsjön, Bränningar, sjöparti, skärgårdsskuta, parti
från Vestergötland, Aida Verdandi, Verdande, Styrsö, Stjärnvik, Långedrag, Göteborgs omgivningar

928 – 1012 Saltsjöbaden, Stockholm (statyer, byggnader, gator, strömmen, hamnen, parker, broar, utsikter,
kyrkor, Djurgården, vaktparaden), Drottningholms slott, Ulriksdals slott, Sandhamn, Gripsholms
slott, Haga slott, Rosendals slott, Bellmans ro, Nackanäs, Skurusund, Kastellet,

1013 – 1046 Södertelje slussen och kyrkan, Söderköpings sluss, Carlsborgs slussar, Bergs slussar, Vreta
Kloster, Borenshults slussar, Motala kanal och sluss, Wadstena, Rödesund, Parti af Göta kanal,
Hajstorp, Lidköping, Trollhättan, Forsvik, Kinnekulle, Läckö Slott

1047 – 1060 Dalslands kanal: Inloppet, Köpmannabron, Upperud, Hofverud, Långed, Baldersnäs, Bengtsfors,
Billingsfors

1063 – 1087 Visingsö, Strömsholms kanal: (Sörqvarn, Skansen, Hallstahammar, Trångfors, Ramnäs,
Engelsberg, Westanfors, Sembla, Söderbäcke, Alsätra, Vestanfors, Fagersta), Strömsholms slott,
Smedjebacken, Örebro slott, Strängnäs, Spetsnäset, Borensberg, Halmstad

2001 – 2012 Stockholm Skansen

Nr 704 Aida, Verdande Nr 341 Hans Majestät Konungen på fältmanöver

Orter (med stavning som i serien) samt vissa specialmotiv i den ordning som de
dyker upp i serien

Nummer i
serien
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När jag studerat nummerserien och de
orter som återges drar jag den slutsat-
sen att fotografen Nils Bouveng ut-
nyttjade det järnvägsnät som fanns i
början av 1900-talet och stannade till
på lämpliga ställen, tog några kort och
fortsatte sedan vidare. Jag undrar hur
lång tid det tog att åka runt till alla
dessa platser på den tiden? Det bör
vara möjligt att faktiskt kartlägga vilka
resor han genomförde och när (vin-
ter, vår, sommar, höst). Jag tror inte
han var borta på en enda resa utan
gjorde flera. Kanske kan någon läsare
fundera på detta? Jag ska återkomma
med en kartläggning av de resor jag
tror fotografen genomförde.

De vanligaste orterna

Utan tvekan dominerar antalsmässigt
korten från Göteborg och Stockholm.
30% av korten visar motiv från dessa
städer. Tio-i-topplistan över antal kort
per ort är: Göteborg 131, Stockholm
80, Visby 26, Trollhättan 20, Ströms-
holms kanal 16, Göta Kanal 14, Dals-
lands Kanal 15, Skansen i Sthlm 12,
Uppsala 11, Styrsö 11, Gellivare 8,
Uddevalla 9, Malmö 7. Dessa orter/
naturföreteelser täcker ca 50% av se-
rien. Övriga orter i serien omfattar en-
staka eller ett fåtal kort.

Vad ser man på korten?

Det finns mängder med olika motiv:
gator, kyrkor, gravar, parker, byggna-
der, befästningsanläggningar, å-/
ström-/kanal-/slusspartier, folk-
samlingar, slott, ruiner, statyer/monu-
ment, fabriker, vattenfall, hamnpartier,
anläggningsplatser för båtar, torg/

större platser, tågstationer, gruvor,
grottor, ringmur, öar, skärgårdsmotiv,
bryggor, segelbåtar, skuta, militärt far-
tyg, hotellanläggning, restauranger,
badanläggningar, älvar, broar, land-
skap, skogsparti, fjäll, lappar, fiskar-
stuga, bondgård, sjöar, arbete i sko-
gen, järnvägsarbete, militärer under
övning, björnjakt, älg, spårvagn, vakt-
paraden, vyer från utsiktsplatser över
samhällen/större orter/ städer, hälso-
brunn, raukar, järnvägsvagnar, källor,
herrgårdar, etc.

Specialserien med nummer 2001 –
2012

I GHH-listan anges följande:

2001 Sthlm. Skansen Hellestads-
stapeln
2002 Sthlm. Skansen Oktorpsgården
Interiör
2003 Sthlm. Skansen Björnar
2004 Sthlm. Skansen Sollidsdammen
2005 Sthlm. Skansen Svandammen
& Morastugan
2006 Sthlm. Skansen Fatburen
2007 Sthlm. Skansen Svandammen
2008 Sthlm. Skansen Lappfamilj
2009 Sthlm. Skansen Håsjöstapeln
2010 Sthlm. Skansen Swedenborgs
lusthus
2011 Sthlm. Skansen Ringlekar
2012 Sthlm. Skansen Tornet ”Maka-
lös” o. Bergbanan

Jag har inte sett några FWH-kort med
dessa nummer. Den som gav mig ett
mycket bra tips om dessa kort var
Göran Heitz, Stockholm, som under
sommaren 2003, då han satt och sor-
terade vykort inför NOVAs höst-

Skansen Swedenborgs lusthus Auktoriserad serie nr 10 (= kort nr 2010 i GHH-listan)

auktion, fick syn på vissa speciella kort
där adressidan hade det typiska utse-
endet för FWH&Co-kort. På bildsidan
anges dock följande ”(Auktoriserad
serie) No.xx” vid vänstra sidan om
motivet. Under motivet till vänster står
med ganska snirklig text SKANSEN.
Till höger under motivet återges
motivtexten enligt listan ovan. När jag
i slutet av 2003 fick tag på GHH-lis-
tan, drog jag mig till minnes Görans
påpekande om de speciella Skansen-
korten. Mycket riktigt stämde nr och
motivtext med vad som anges. Kan
det vara så att Skansen beställde denna
serie men ville ha dem i en egen serie?
Kanske någon samlare av Skansen-
vykort något om mer detta? Tacksam
för alla tips inkl bilder av serien. F.n
finns bilder på 1, 5, 7, 9,10, 11, 12.

Slutord

Jag tycker det är ett mycket bra utfall av
ett års studier av FWH-serien, dels att få
reda på alla (till 99.9%) kortnummer med
motivtext, dels 70% bilder. Därtill ett stort
antal olika varianter i serien och kort till
förserien utan nummer samt till GHH och
andra förlag som hjälpt till i serien. Det
bör inte vara omöjligt att faktiskt få bilder
till alla kort i grundserien. Jag vill särskilt
be samlare av vykort från Göteborg och
Stockholm att se efter om de har FWH-
kort som saknas i vår databas. Vidare har
det kommit in många tips om andra förlag
som gett ut FWH-liknande kort, förmod-
ligen tryckta av FWH eller GHH.

Avslutningsvis vill jag ånyo tacka alla
som hjälpt mig att få fram bilder till se-
rien eller gett mig mycket givande tips.
Särskilda tack går till Patrik Larsson som
kom ihåg GHH:s förteckning över se-
rien och till Lasse Stenborg som sköter
databasen med FWH&Co-serien på
www.gamlavykort.nu.

I nästa artikel kommer jag att beskriva
varianterna i serien. För den artikeln ef-
terlyser jag tips om detaljerna i produk-
tionsprocessen för tryckning av vykort i
början av 1900-talet - sättning, tryckning,
skärning etc. I vilka moment kan olika
typer av varianter uppstå?

Bengt E W Andersson

Rumbastigen 17
196 38 Kungsängen

bengt@gamlavykort.nu

PS. Egentligen samlar jag på vykort
med motiv av ringmuren i Visby DS.
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No 301 Hernösand

No 112 Karlskrona Hamnen

No 282 Tjärbränning

Jag bifogar nedan en uppsättning FWH-kort som visar på bredden av motiven i serien. Jag tycker själv att det är mycket fina kort.

No 95 Dunkehalla

No 24a Stockholm Strandvägen

No 220 Trollhättan Helvetesfallen

No 108 Ronnebyån
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No 1012 Stockholm Carl XIII Staty

No 322 Banbygnad i Norrland. Arbetarstuga

No 706 Styrsö Restaurant

No 350 Göteborg Salutorget

St. ERIKSPLAN
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